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Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің М.Әуезов атындағы Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік 

университетінің ректорының 30.01.2019 ж., №39-нқ бҧйрығы бойынша «QAZAQTANÝ» республикалық ғылыми 

журналы республикалық деңгейдегі университтен, ресми ғылыми мерзімді баспасӛз ретінде жылында 4 рет, әр тоқсанда 

наурыз, маусым, қыркҥйек, желтоқсан айларының соңында шығарылады.  

Ғылыми журнал Қазақстан Республикасының журналға Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар 

Министрлігінің, Ақпарат Комитеті, мерзімді баспасӛз басылымын, ақпарат агентігін және желілік басылымды есепке 

қою, қайта есепке қою туралы №17493-Ж. кәулігі берілген.  (30.01.2019 ж., №17493-Ж куәлігі), жазылу индексі – 76112, 

РҒДИ (Ресей ғылыми дәйексӛз индексі) базасына тіркелген (05.05.2019ж. №260 келісім-шарты). М.Әуезов атындағы 

ОҚМУ-нің 2020ж. 10 қаңтарда № 9-Ӛ ӛкімінің негізінде «QAZAQTANÝ» республикалық ғылыми журналы Ғылыми-

зерттеу басқармасынан М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың «Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесіне ӛткізілген. Ғылыми 

журналды дайындап, жарыққа шығарушы жауапты қҧрылым - М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың «Рухани жаңғыру» 

жобалық кеңсесі. 

Ғылыми журнал «Рухани жаңғыру» бағдарламасына ғылыми сҥйемелдеу жасау мақсатында гуманитарлық, 

педагогика, филология және шығармашылық салалардағы маңызды теориялық, әдістемелік, қолданбалы және 

сараптамалық сипаттардағы зерттеулердің нәтижесін жариялау ҥшін қҧрылды. Гуманитарлық ғылымдар бағытындағы 

тақырыптық рубрикалар: Қазақстан тарихы; дҥниежҥзі тарихы; археология; этнология; тҥркітану;архив ісі; мҧражай ісі; 

кітапхана ісі; саясаттану; философия;  мәдениеттану; заңтану; халықаралық қатынастар; экономика; әлеуметтану; 

ӛлкетану және тҧлғатану; педагогика ғылымдары бағытындағы тақырыптық рубрикалары: педагогика және оқыту 

әдістемесі;  психология және инклюзивтік білім беру;  филологиялық ғылымдар бағытындағы тақырыптық рубрикалар: 

тіл білімі және әдебиет; когнитивті аспектідегі тілді ҥйрену-мәдениаралық қарым-қатынастың негізі; шығармашылық 

бағытындағы  тақырыптық рубрикалар: ӛнер (музыка; хореография, театр); бейнелеу ӛнері және дизайн (кәсіптік білім). 

 

На основании приказа №39-нқ от 30.01.2019 г. ректора Южно-Казахстанского государственного университета 

имени М.Ауэзова, Министерства образования и науки Республики Казахстан республиканский научный журнал 

«QAZAQTANÝ» выпускается университетом 4 раза в год, квартально конец месяцев март, июнь, сентябрь, декабрь - как 

официальное рецензируемое периодическое печатное издание.  

Научный журнал зарегистрирован Комитетом информации, Министерства информации и коммуникаций 

Республики Казахстан свидетельством о постановке на учет, переучет периодического печатного издания, 

информационного агентства и сетевого издания (№17493-Ж от 30.01.2019г.), подписной индекс – 76112, зарегистрирован 

в базе РИНЦ (договор №260 от 05.05.2019г.). Приказ  №9-Ӛ от 10 января 2020 года республиканский научный журнал 

«QAZAQTANÝ» переведен из Научно-исследовательского управления в проектный офис «Рухани жаңғыру» ЮКГУ 

им.М.Ауэзова. Ответственное подразделение  по подготовке и выпуску журнала - проектный офис «Рухани жаңғыру» 

ЮКГУ им.М.Ауэзова. 

Научный журнал учрежден в целях научного сопровождения программы «Рухани жаңғыру», публикации 

результатов научных исследований в области гуманитарных, педагогики, филологии и творческих направлений, 

содержащие важные результаты исследований теоретического, методического, прикладного и экспериментального 

характера. Направление гуманитарных науктематические рубрики:история Казахстана;всеобщая история; археология; 

этнология; тюркология; архивное дело; музейное дело; библиотечное дело; политология; философия; культурология; 

юриспруденция; международные отношения; экономика;социология;краеведение; направление педагогических наук, 

тематические рубрики: педагогика и методика преподавания; психология и инклюзивное образование.Направление 

филологических наук,тематические рубрики: языкозание и литература;изучение языка в когнитивном аспекте –основа 

межкультурной коммуникации; творческое направление тематические рубрики: искусство (музыка; хореография, театр); 

изобразительное искусство и дизайн (профессиональное обучение). 

 

         On the basis of order No.39-nk of January 30, 2019, the rector of the M.Auezov South Kazakhstan State University, the 

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstanthe republican scientific journal «QAZAQTANÝ» is published 

by the university 4 times a year, quartale, end of monts March, June, September, Dacember, an official peer-reviewed periodical. 

        The scientific journal is registered by the Information Committee, the Ministry of Information and Communications of the 

Republic of Kazakhstan with a certificate of registration, re-registration of a periodical, news agency and online publication 

(certificate No. 17493-Ж of January 30, 2019). The subscription index is 76112, registered in the RSCI (agreement No.260 of 

May 05,2019). Order No. 9-Ӛ of January 10, 2020, the republican scientific journal ―QAZAQTANÝ‖ was transferred from the 

Research Department to the project office of ―Rukhani zhagyru‖ M.Auezov SKSU. The responsible unit for the preparation and 

release of the magazine is the project office of ―Rukhani zhagyru‖ M.Auezov SKSU.  

         The scientific journal has been erected for the purpose of scientific support of the «Rukhani Zhagyru» program, the 

publication of the results of scientific research in the field of humanitarian, pedagogi, philology and creative directions, 

containing important research results of a theoretical, methodological, applied and experimental nature. Direction of the 

humanitarian sciences subject headings: history of Kazakhstan; the world history; archeology; ethnology;turkology; аrchival 

business;museum work; librarionship political science; philosophy;cultural studies; jurisprudence; international wearing; 

economy; sociology;local history and cognition of personality; direction of pedagogycal sciences subject headings: pedagogy and 

teaching methods; psychology and inclusive education; direction of philological sciences subject headings linguistics and 

literature; language learning in cognitive aspect – basis of intercultural communication; creative directionsubject headingsart 

(music; choreography, theater); visual arts and design (vocational training). 
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РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА: 
Бас редактор: Қожамжарова Д.П. - М.Әуезов атындағы ОҚМУ ректоры, т.ғ.д., профессор, ҚР ҦҒА академигі. 

Жауапты редакторы: Жанысбекова Г.А. - М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың «Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесінің басшысы, 

т.ғ.к., «Жалпы тарих және мҧражай ісі» кафедрасының доценті; 

Редакциялық алқа мҥшелерінің қҧрамы: Нҧрманбетов Қ.Э.- з.ғ.к., М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың бірінші проректоры; 

Бейсенбаев С.Қ.-п.ғ.д., М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың «Қоғаммен байланыс және мәдениет» жӛніндегі проректоры; Искакова 

А.Т.- п.ғ.к., доцент, М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың «Стратегиялық даму және интернационализация» жӛніндегі проректоры; 

Мәжінбеков С.А. - философ.ғ.к., доцент, М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың «Әлеуметтік және тәрбие жҧмысы» жӛніндегі 

проректоры; Функ Д.А. - т.ғ.д., профессор, РҒА «Антропология және этнология» институтының директоры. М.Ломоносов 

атындағы  ММУ-дың «Этнология» кафедрасының меңгерушісі. «Сибирские исторические исследования» (Scopus, Ресей ЖАҚ) 

журналының бас редакторы; Аманжолова Д.А. - т.ғ.д., профессор, РҒА «Ресей тарихы» институтының жетекші ғылыми 

қызметкері; Раджабов К.К. - т.ғ.д.,профессор. ӚзбРҒА «Тарих» институтының қызметкері; Мырзахметов М.М. - филолог.ғ.д., 

профессор, М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың «Мҧхтартану»  ғылыми-зерттеу орталығының директоры; Мәжитов С.Ф. - т.ғ.д., 

профессор. ҚР ҦҒА академигі, ҚР Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ-дың директоры; Қойгелдиев М.Қ. - т.ғ.д., 

Абай атындағы ҚазҦПУ-дың профессоры, ҚР ҦҒА академигі, «Қазақстан тарихшылар ассоциациясының» тӛрағасы; Тҧрғараев 

Б.Т. - з.ғ.д., профессор, «Жеті жарғы және Қожаберген жырау» халықаралық коғамдық қайырымдылық қорының директоры; 

Қабылдинов З.Е. - т.ғ.д., профессор, Ш.Ш.Уәлиханов атындағы «Тарих және этнология» институтының  директоры; Байтанаев 

Б.А. - т.ғ.д.,профессор, ҚР ҦҒА академигі. Ә.Х.Марғҧлан атындағы «Археология» институтының бас директоры; Артықбаев 

Ж.О. - т.ғ.д.Л.Гумилев атындағы ЕҦУ-дың «Археология және этнология» кафедрасының профессоры; Кәрібаев Б.Б. - т.ғ.д., 

профессор, ҚР ҦҒА корреспондент-мҥшесі,әл-Фараби атындағы ҚҦУ-дың «Қазақстан тарихы» кафедрасының меңгерушісі; 

Тҧрсын Х.М. - т.ғ.д., Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-дың «Тарих» кафедрасының профессоры; Мҧхтар Қ. - т.ғ.д., Қ.А.Ясауи 

атындағы ХҚТУ-дың «Тарих» кафедрасының профессоры; Қалыш А.Б. - т.ғ.д., профессор. Әл-Фараби атындағы ҚҦУ-дың  

«Археология, этнология және музеология» кафедрасының меңгерушісі; Қапалбекҧлы Н. - академик, профессор, Алматы 

облысының Қҧрметті азаматы, ЮНЕСКО «Мәдениеттерді жақындастыру» орталығының бас ғылыми қызметкері; Ақыш Н.Б. - 

филолог.ғ.д. ҚР БжҒМ Ғылым комитеті М.О.Әуезов атындағы «Әдебиет және ӛнер» институтының бас ғылыми қызметкері; 

Есіркепова А.М. - э.ғ.д., ҚР Президентінің жанындағы МБА-ның профессоры; Мынбаев Н. – филолог.,ғ.д., профессор М.Әуезов 

атындағы ОҚМУ-дың «Тҥркітану» ғылыми орталығының директоры; Қалыбекова А.А. – п.ғ.д., М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың 

«Жалпы педагогика және музыкалық білім» кафедрасының профессоры; Тлеубердиев Б.М. - филолог.ғ.д., М.Әуезов атындағы 

ОҚМУ-дың «Филология» факультетінің деканы, «Қазақ тілі және әдебиет» кафедрасының профессоры; Қабылбекова З.Б. - 

п.ғ.д., М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың «Жалпы психология» кафедрасының профессоры; Лекерова Г.Ж. - п.ғ.д., М.Әуезов 

атындағы ОҚМУ-дың «Психология және дефектология» кафедрасының меңгерушісі; Жолдасбекова С.А. – п.ғ.д., М.Әуезов 

атындағы ОҚМУ-дың «Кәсіптік оқыту» кафедрасының профессоры; Әлібек С.Н. - т.ғ.д., профессор, М.Әуезов атындағы 

ОҚМУ-дың колледж директоры. «Қазақстан тарихы» кафедрасының профессоры; Алметов Н.Ш. - п.ғ.д., профессор. М.Әуезов 

атындағы ОҚМУ-дың «Жалпы педагогика» кафедрасының профессоры; Султанов С.А. - саяси.ғ.д., М.Әуезов атындағы ОҚМУ-

дың «Философия және мәдениет» кафедрасының профессоры; Қартаева Т.Е. - т.ғ.к.,. Әл-Фараби атындағы ҚҦУ-дың  қауым-н 

профессоры,  Әл-Фараби атындағы ҚҦУ-дың  «Жаршысы» тарих сериясы бойынша жауапты хатшысы; Рысбаева С.Ж. – саяси 

ғ.к., ҚР Президентінің жанындағы МБА-дың доценті; Исабек Б.Қ. - т.ғ.к., доцент ОҚМПУ-дың «Қазақстан тарихы және 

қоғамдық пәндер» кафедрасының доценті, оқу және оқу-әдістемелік жӛніндегі бірінші проректоры; Нҧржанов А.Ә. - т.ғ.к., 

доцент Ә.Х.Марғҧлан атындағы «Археология» институтының жетекші ғылыми кызметкері;  Уразбаев Қ.М. - филолог.ғ.к., 

доцент. М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың «Тарих және педагогика» факультетінің деканы; Сейдахметов М.Қ. - э.ғ.к., М.Әуезов 

атындағы ОҚМУ-дың «Басқару және бизнес» жоғары мектебінің деканы, «Маркетинг және менеджмент» кафедрасының 

доценті; Қоңыратбаев О.М. - т.ғ.к., доцент, М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың «Мҧхтартану» ғылыми орталығының жетекші 

қызметкері; Кәрібаев С.Ӛ. -т.ғ.к., доцент. М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың «Қазақстан тарихы» кафедрасының меңгерушісі; 

Отарбаева Г.К. - т.ғ.к., доцент. М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың «Жалпы тарих және мҧражай ісі» кафедрасының меңгерушісі; 
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ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР БАҒЫТЫ 

НАПРАВЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

DIRECTION OF THE HUMANITARIAN SCIENCES 

 

 тақырыптық рубрикалар/тематические рубрики/subject headings 

 

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ - ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА - HISTORY OF KAZAKHSTAN 

 
УДК 94(574) 

БатырбекқызыГ., Ергебекова А.О. 
доктор PhD, аға оқытушы, М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

магистр, аға оқытушы, М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

АЛАШ ПАРТИЯСЫНЫҢ ТАРИХЫ Н ЗЕРТТЕУДІҢ МӘСЕЛЕСІ 

 
Тҥйін: Мақалада алаш зиялыларының ҧлттық тарихымыздағы кӛпсалалы қызметтерінің 

бір қыры жан-жақты талданады. Зиялылар халқының білім саласына айтарлықтай кӛңіл бӛлді. 

Зерттеу барысында осы тҧрғыда біршама мысалдар келтірілген. Сонымен қатар, сол дәуірдің 

тарихы туралы бҥгінгі таңдағы бірқатар зерттеулер қарастырылған. Мақала авторлары алаш 

тҧлғаларының қоғамға сіңірген еңбектеріне айтарлықтай баға берген. Жалпы зерттеу жҧмысы 

алаштану, тҧлғатану бағыттарында ӛзіндік орынға ие болатыны сӛзсіз.Егер біз Алаш қозғалысын 

ҧлт тарихында ерекше орны бар қҧбылыс ретінде ғана бағалаумен шектелсек, онда біз оны тҥсіне 

алмаған ҧрпақ болып шығар едік.Бізге бҥгін жалпыҧлттық деңгейде қорытылып жалпыҧлттық 

деңгейде игерілген, яғни ҧлттық дҥниетаным мен ҧстанымның іргетасы міндетін атқара алатын 

тарих қажет. Ал Алаш қозғалысы сол дҥниетанымдық тарихтың ӛзегі.  

Кілттік сӛздер:интеллигенция, идеология, ҧлт, революция, алаш, қоғам 

 

 Алаш партиясы қазіргі замандағы тәуелсіз еліміздің мемлекет болып 

қалыптасуында зор маңызы бар. Ҧйықтап жатқан елімізді оятуға және де тәуелсіздігімізді 

алудағы бастауы болып табылады. Патша ӛкіметінің отарлық езгісінен қҧтқарудағы алға 

қойылған саясат, еліміздің ең алғашқы қҧрылған ҧлттық-демократиялық, саяси партиясы 

болып табылады. 

Еліміз тәуелсіздік алып, жариялылық самалы ескелі бері тӛл тарихымызда да 

жабық тақырыптарға жол ашылып, бҧрынғы тоталитарлық жҥйенің кейде 

айлашарғысымен, кейде кҥштеп таңуымен мызғымастай орнығып келген қасаң тарихи 

әдіснаманың кӛбесі сӛгілді. Қиғаш пікір, оғаш ойлардың бҧрыстығы дәлелденіп, бір 

саусағын ішіне бҥккен зымиян саясаттың бет пердесі сыпырылды. Тарихшыларымыз бір 

ауыз сӛз айтуға батылы бармайтын бҥкіл бір кезең, дәуір тарихы қайта қаралып, бірте-

бірте ақтаңдақтардың да орны толтырылуда. Соның ішінде әлі де болса шынайы баға 

беріліп, тың деректердің негізінде қайта обьективті зерттеуді талап етіп отырған нәрсе 

Алашорда ҥкіметі мен Алаш партиясының қызметі және ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ 

зиялыларының қызметі мен қайғылы тағдырлы [1, 210].  

Бҧл тақырыпты  кӛптеген ғалымдарымыз зерттеп, ӛздерінің ҥлкенді-кішілі 

еңбектерін жазуда. Алаш партиясы қҧрылғаннан бастап, яғни 20-30 жылдарда кӛптеген 

пікірталастар болған, ол туралы кӛптеген ғалымдар, тарихшылар зерттеу жҥргізген. 

Мәселен, А.Бочагов кезінде Алашты – «ҧсақ ҧлттық буржуазиялық партия» десе, С 

Брайнин мен Ш.Шафиро – «Бҥкіл байлардың саяси ҧйымы» деді, ал Қҧрамысов – 

«Жартылай феодалдық байлардың партиясы» деп ӛз ой-пікірлерін білдірген. М.Қ. 

Қозыбаев Алаш партиясының бағдарламасының жобасын және бҥкілқазақстандық екінші 

сьездің қҧжаттарын талдай келіп, жарты ғасырдан астам уақыт бойы осы партияны 

ҧлтшыл саяси ҧйым деп айыптаудың негізсіз екенін айтты. Пікір алысуға 

қатынасушылардың біразы: М.Қ. Қозыбаев, М.Қойгелдиев, Қ.Нҧрпейісов, Ә.Тәкенов 1917 
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жылғы революцияға дейінгі қазақ интелегенциясының тарихы мен Алаш партиясының 

тарихын шатастыруға болмайтындығын кӛрсетті. «Алаштың» ақиқатын кім айтады деген 

жалпы тақырыпта зертеушілер А.Григорьевтің, К.Нҧрпейісовтың, Т.Кәкімевтің 

мақалаларында жазылады. Зерттеушілер мҧнда Алаштың партия ретінде қалыптасуы, 

оның әлеуметтік тірегі қазақ қауымының қандай топтарынан тҧратындығына басты назар 

аударады.Григорьев мақалада Алаштың қалыптасуы 1917 жылы аяқталған және кадеттер 

жолын қуған буржуазиялық-ҧлтшыл партия деп анықтап, ал партия жетекшілерінің басты 

тірегі қазақ байлары болды деген ӛзінің пікірін қайталаған [2, 148]. 

Басқа сӛзбен айтқанда, Ә.Бӛкейханов кадет партиясынан ат қҧйрығын ҥзуін қазақ 

қауымы ҥшін ӛмірлік маңызды ҥш мәселе жӛнінен – аграрлық, ҧлттық-мемлекеттік 

қҧрылыс және дін мәселесі бойынша келіспегендіктен деп тҥсіндіреді. Осы басты 

мәселелер мен олармен тығыз байланысты басқа да кҥрделі проблемаларды талқылау 

ҥшін бҥкілқазақтық сьезд шақыруды дҧрыс деп тапқанын ашық мәлімдейді. Осының 

нәтижесінде Ә.Бӛкейхановтың кадет партиясынан іргесін аулақ салып, енді қазақ 

автономиясын қҧруға мҧрындық болуға тиісті ҧлттық-саяси партия ҧйымдастыруға бел 

шеше кірісуі ҥлкен саясаткерге тән батыл қадам болды. 

Бірінші бҥкілқазақтық сеьзд 1917 жылғы 21-26 шілдеде Орынбор қаласында ӛтті. 

Оған Ақмола, Семей, Торғай, Орал, Жетісу, Сырдария облыстары мен Бӛкей ордасынан, 

сонымен қатар Ферғана облысының қазақтар мекендеген аудандарының ӛкілдері 

қатынасты.  Сеьзге қатынасушылар саны аса кӛп болмағанына қарамастан (20-дан астам 

адам), оның кҥн тәртібіне сол кездегі Қазақстаның әлеуметтік-экономикалық және 

қоғамдық саяси ӛміріне тікелей қатынасы бар аса маңызды 14 мәселе енгізілді. Бҧл 

мәселелердің басым кӛпшілігі 1917 жылғы сәуір-мамыр айларында болған облыстық қазақ 

сеьздерінде алдын ала талқыланған болатын және олардың ең маңыздылары болып 

саналғандары жалпықазақтық қҧрылтайға ҧсынылған еді. Олар:14. Киев шаһарында 

болатын бҥкіл Россия федералистерінің сеьздіне һәм Петроградта болатын оқу 

комиссиясына қазақтан ӛкіл жіберу.Х. Досмҧхамбетовтың тӛрағалығымен, Ахмет 

Байтҧрсыновтың, Ә.Кӛтібаровтың, Міржақып Дулатовтың және Асылбек Сейітовтың 

хатшылығымен ӛткен бірінші жалпықазақтық сеьзд делегаттары осы 14 мәселенің ішінде 

ӛздерінің басты назарын ҧлттық автономия, жер, қҧрылтай сьезіне дайындық және 

қазақтың  саяси партиясынын қҧру проблемаларына аударды [3, 116]. 

Бірінші жалпықазақтық сьезд ӛзінің кҥн тәртібіндегі аса маңызды мәселелердің бірі 

– қазақ саяси партиясын қҧру мәселесін талқылау барысында іс жҥзінде осы партияны 

ҧйымдастыруға арналған Қҧрылтай жиналысына айналды. Осы мәселе жӛнінде сьезд 

қабылдаған қарарда былай делінеді: «Қазақ халқынаң ӛз алдына саяси партиясы болды 

тиіс кӛріп, бҧл партияның жобасын жасауды сьезд исламға сайланған қазақ ӛкілдеріне 

тапсырды. Партияның негізгі демократическая федеративная парламентарная республика 

қҧрылмақ. Партия жобасын жасап болған соң ӛкілдер қазақ областной комитеттерінің 

қарауына жіберді. Онан кейін Учредительное собраниеге жиналған қазақ депутаттары 

қарап бекітеді. 

Қазақ саяси партиясының жобасы жасалғанша осы сьездің қаулылары 

Учредительное собраниеге баратын қазақ депутаттарына наказ – аманат болады». 

Жаңадан қҧрылған партия «Алаш» деген атқа ие болды. Бҥкілресейлік мҧсылмандар 

кеңесіне сьезд шешімімен Ақмоладан Айдархан Тҧрлыбаев, Семейден Әбікей Сәтбаев, 

Торғайдан Әлжан Байғарин, Оралдан Жаһанша Досмҧхамбетов, Бӛкейден Уәлихан 

Таңашев, Жетісудан Базарбай Мәметов, Сырдариядан Мҧстафа Шоқай, Ферғанадан 

Ғ.Оразаев сайланды. 

Әлихан Бӛкейханов, Ахмет Байтҧрсынов сияқты қазақтың либералды-

демократиялық интелегенциясының кӛсемдері басқарған Алаш партиясының қҧрамына 

әуел бастан-ақ қазақтың ғылыми және шығармашылық зиялыларының белгілі ӛкілдері – 
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М.Тынышбаев, М.Жҧмабаев, Ш.Қҧдайбердиев, Ғ.Қарашев, С.Торайғыров, Х.Ғаббасов, 

Ә.Ермеков, Ж.Досмҧхамедов, М.Дулатов, т.б. кірді. 

Олардың басым кӛпшілігі 1917 жылдың жазында қалыптасқан жағдайда 

социалистік идеологияны, таптық прициптерге негізделген кҥрес бағдарламассын 

қабылдаған жоқ, ӛйткені Алаш партиясы қайратерлерінің пікірінше сол кездегі қазақ 

қоғамы тҧтас алғанда оған дайын емес еді. Сондықтан да, олар ӛз кҥресін жалпыҧлттық 

мҥлдеге негізделген «қазақ халқын отарлық езгіден қҧтқару ҥшін» деген ҧранныңң 

астында топтастыруға бағыт алды. Бҧл бағытты жҥзеге асырудың басты қҧралы – бірінші 

жалпықазақтық сьезде дҥниеге келген Алаш партиясы болу керек деп тҥсінді [4,151]. 

Сьездің кҥн тәртібіндегі 14 мәселе бойынша қабылданған қарарлар тізбегі  

кейінірек, 1917 жылғы «ҚАЗАҚ» газетінде қарашаның 21-кҥні жарияланған Алаш 

партиясы бағдарламасы жобасында ӛз бейнесін тапты. ХХ ғасырдың алғашқы он 

жылдығында Ә.Бӛкейханов пен оның пікірлестері қазақттың ҧлттық партиясын әуел баста 

патша ҥкіметіне оппозицияда болған либералды орыс буржуазиясының партиясы – 

кадеттердің ҥлгісінде қҧруға бейім тҧрды. Сондықтан да 1917 жылғы Ақпан 

революциясынан кейін қҧрылған Алаш партиясының идеялық бастау кӛздерін бірінші 

орыс революциясы кезеңінен іздеген жӛн. 

Сӛз жоқ, бірінші жалпықазақтық сьезінде Алаш партиясының қҧрылғандығын 

жариялау оның дәстҥрлі ҧғымдағы саяси партия болып қалыптасуының алғашқы және аса 

маңызды қадамы болды. Алайда ол ӛзінің бірнеше айларға созылған қысқа ғҧмырында 

шын мәнінде саяси партия ретінде қалыптасып ҥлгермеді. Ол қҧрылған 1917 жылдың 

шілде айында оның нағыз саяси партияға тән Жарғысы да, Бағдарламасы да болмады. 

Оның мҥшелеріне партиялық билеттер берілгендігі жӛнінде де архивте сенімді деректер 

кездеспейді. Осы кҥнге дейін Алашқа мҥше болғандардың саны туралы айтылып және 

жазылып жҥрген мәліметтер тек жорамалдар ғана. Мҧны М.Дулатов ОГПУ-дің 

тергеушісіне 1929 жылы қарашаның 30-да берген жауабында растай тҥседі. Осы қҧжатта 

М.Дулатов былай дейді: «Алаш партиясының жарғысын бекіткен сьезд болған емес. Газет 

арқылы жарияланған жобамен танысқанн және оны мақҧлдағанның бәрі ӛзін партияның 

мҥшесімін де санады – шын мәнінде нҧсқау беретін қалыптасқан партия болған жоқ. Тек 

қана Қҧрылтай депутаттығына кандидаттар осы партияның атынан ҧсынылды. Бҧдан 

басқа партия тарапынан жасалған әрекет болған емес. Сондықтан да Алаш партиясы 

кӛпшілікке кең танылған Алашорданың кӛлеңкесінде қалды. ОГПУ-дің тергеушісіне 1929 

жылдың 14 шілдесінде берген жауабында Мағжан Жҧмабаев та Міржақыптың осы 

тҧжырымына жақын пікір айтады. «Алашты, — дедйі Мағжан, — саяси партия деп 

санаған емеспін. Тек қана Алашорда ҥкіметі болды». 

Демек, Алашты саяси ҧйым ретінде қоғамдық қозғалыс дәрежесінен әдеттегі 

партияға ауысу «кезеңін» бастан кешірген ӛтпелі саяси ҧйым деп қарастырған жӛн. 

Алаштың әдеттегі саяси партияға айналу процесі 1917 жылғы шілдеден сол жылдың 

соіына, яғни Алаш автономиясы мен Алашорда ҥкіметі қҧрылғанға дейін айтарлықтай 

қарқынмен жҥргізіледі. Оның жергілікті комитеттері жекелеген облыстарда 1917 жылғы 

қазан-қараша айларында қҧрылғандығы жӛнінде қҧжаттар да сақталған. Дей тҧрсақ та, 

Совет ӛкіметінің орнауына байланысты, 1918 жылдың кӛктемінің соңы – жазының 

басында азамат соғысының басталуына орай Алаштың партия болып қалыптасуы аяқсыз 

қалды. Ал азамат соғысы жылдарында Алаштың, М. Дулатов дәл айтқанындай, 

«Алашорданың  кӛлеңкесінд қалғаны» тарихи шындық [5, 86]. 

Алаш партиясының қҧрылуы қазақ халқы ӛміріндегі елеулі оқиға болды, ӛйткені ол 

тҧңғыш ҧлттық саяси ҧйым еді. Алаш 1917 жылдың жазында қалыптасқан жағдайда 

халықтың келешек тағдырын анықтауға тікелей қатынасы бар жалпыҧлттық мәселелерді 

саяси кҥрестің кҥн тәртібіне қойып, оларды шешу жолында айтарлықтай қызмет атқарды. 

Бҧл ең алдымен, партияның программасының жобасын дайындаудан, қазақ ҧлттық 
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мемлекетін қҧру ісіне белсенді тҥрде кірісуден, қазақ қауымынан Қҧрылтай жиналысына 

депутаттар ҧсынып, оларды сайлау ісіне қажырлылықпен ат салысудан аса айқын 

кӛрінеді. Бҧл әрекеттердің барлығы 1917 жылдың екінші жартысында жасалды. 1917 

жылғы шілде айынан бастап Алаш партиясы сол кездегі мҥмкіндіктер аясында саяси 

кҥреске белсене араласа бастады. Бҧл кҥрестің тҥпкі мақсаты қазақ халқын отарлық 

езгіден қҧтқару мен буржуазиялық ҥлгідегі оның мемлекеттігіне қол жеткізу болды. Басқа 

сӛзбен  айтқанда Алаш қоғамдық – саяси қозғалысының кӛсемдері сан ғасырлар бойы 

Россия империясының отары болып келегн Қазақстанды тар шеңбердегі таптық тҧрғыдан 

емес, керісінше жалпыҧлттық мақсат-мҥдделер негізінде дербес ел етуге ҧмтылды.  

20-30 жылдардағы әдебиетті былай қойғанда, соңғы 3-4 жылда осы тақырып 

бойынша жарық кӛрген еңбектердің ӛзінде Алаштың әлеуметтік тегі туралы мәселег 

байланысты ортақ тҧжырым қалыптасқан жоқ. Зерттеулердің бірі Алаш ҧсақ 

буржуазиялық партия десе, екіншісі либералдық-байшылдық пен ҧсақ-буржуазиялық 

демократиялық партия деп бағалады, ал ҥшіншісі  Алашты партия деуден гӛрі қоғамдық-

саяси қозғалыс деп анықтауды жақтайтынын білдірді. 

Осыған байланысты, «Алаш ҥні» газетінде (2003 жыл 18 ақпан №2)  Алаш 

партиясының тӛрағасы Жанат Қасыммен сҧхбат алғанда мынадай сҧраққа жауап беріледі. 

– «Алаш партиясы» Қазақ ҧлтының партиясы ма, жоқ әлде «интернационалдық» партия 

ма? Сонда Жанат Қасым: Бҧл астарында «қышқыл дәмі» бар сауалға жауап беру ҥшін 

партиямыздың Бағдарламасынан мына бір тҧжырымды келтірген дҧрыс болады ғой деп 

ойлаймын. «Қазақстанның «Алаш» партиясы ҧлтшылдық пен шофинизмді уағыздайтын, 

тек қазақ ҧлтының ғана ҥстемдігін дәріптейтін партия емес. Мҧндайдың бәрі «Алаштың» 

табиғатына жат дҥниелер. «Алаш» партиясы адамдарды ҧлтына, нәсіліне, тегіне қарап 

кемсітуге, осының негізінде ҧлтаралық дҥрдараздықтар туғызу атаулының бәріне ҥзілді-

кесілді қарсы тҧрады және кҥреседі де».Бҧдан әрі партиямыздың Бағдарламасында 

жазылған тағы мынадай тҧжырым бар: «Сонымен бірге мынаны бҥкпесіз, ашық айту 

керек. «Алаш» партиясы – қазақ ҧлтының болашағына, әлемдік қауымдастықта оның 

лайықты орнын алатындай қуатты ел болуына қызмет етуді ӛзінің ең басты мақсаты, әрі 

парызы санайтын партия» [6, 82]. 

Енді ӛзіңіз бағамдап кӛріңіз, «Алаш» ҧлт партиясы ма, жоқ әлде 

«интернационалдық» партия ма? Жалпы «ҧлт, ҧлтшылдық, интернациолистік» деген 

сӛздердің мағнасын кӛзі ашық, оқыған ағайындарымыздың бәрі жақсы біледі. Бҧл 

«қисыны да, қиястығы да» жеткілікті болған мектепті біз кешегі Кеңес дәуірінде бастан 

ӛткерген едік қой… Мен ӛзім ӛткеннің бәріне кҥл шашуды жақтай алмаймын. Әр нәрсеге 

байыппен қарап, тарихи тҧрғыда байыппен баға берген дҧрыс.» деп ӛз пікірін ойын 

білдіреді. 

Алаш партиясының басты мақсаты – қазақ еліне ӛзін-ӛзі басқару мҥмкіндігін 

беретін мемлекеттік жҥйе қҧру, яғни оның ҧлттық мемлекеттікке қҧқы бар екендігін 

метрополияға мойындату, ал тҥбінде дербес мемлекеттікке қол жеткізу, қазақ жеріне ішкі 

Ресейден қоныс аударушылар толқынын тоқтату, әлемдік озық тәжірибеге сҥйене отырып 

қазақ қоғамы жаңа ӛмір сҧранысына сай ӛзгерту (модернизация), демократиялық 

принциптерді қадір тҧтумен бір мезгілде, әсіресе, білім мен ҧлттық мәдениеттің ӛркен 

жаюына жол ашу болды. 

«Алаш» партиясын қҧрып, оның жҧмыс істеу бағыты: соғысты тоқтату, ҧлттық – 

аймақтық – федерациялық негіздегі демократиялық республика қҧру, әйелдердің 

еркектермен тең қҧқығы (оған 250 молда қарсы болды), кӛп әйел алушылық пен 

қалыңмалға қарсылық, 8 сағаттық жҧмыс кҥнін енгізу, міндетті және тегін жалпыға бірдей 

ана тілінде бастауыш білім беру мәселелер қаралып бекітілді [7]. 

Ә.Бӛкейханов басқарған қазақ зиялылары 1905 жылы кадеттер ҥлгісіндегі қазақтың 

ҧлттық саяси партиясын қҧруға әрекет жасағанда оның ХХ ғасырдың басындағы 
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Қазақстанды буржуазиялық қатынастарға бейімдеуге жетекшілік жасайтын ҧлттық-

либералдық типтегі ҧйым қҧруды ойластырды. Ал Ә.Бӛкейханов пен оның серіктестерінің 

1905-1917 жылдардағы кӛзқарас эволюциясы 1917 жылғы шілдеде ҧлттық-демократиялық 

мақсат-мҥдделерді кӛздейтін Алаш саяси партиясын қҧруға алып келеді. «Алаш» шын 

мәніндегі дәстҥрлі саяси партия болып қалыптасып ҥлгермегеніне, іс жҥзінде саяси ҧйым 

ретінде қоғамдық қозғалыс дәрежесінен әдеттегі партияға ӛту «кезеңін» бастан кешірген 

ӛтпелі саяси ҧйым болғанына қарамастан, қоғамдық-саяси ӛмірге араласа бастаған кезден 

тҥбірлі екі ҧлттық мақсатты – қазақ халқын отарлық езгіден қҧтқаруды және қазақ 

қоғамының ӛркениетті елдер қатарына жеткізуді ӛзіне басты нысана етіп белгіледі. Осы 

негізгі мақсаттарды және олардан туындайтын басқа да әлеуметтік-саяси міндеттерді 

шешуді Алаш басшылығы эволюциялық реформа жолымен жҥзеге асыруды кӛздеді. 

Ӛздерінің алдына ел тағдырына байланысты, елдегі билік жҥйесіне байланысты 

мақсат қойды, елдікке ҧмтылды. Бірақ, бҧл мақсаттарына жете алмай, алаш зиялылары, 

интелегенциялары сол жолда қҧрбан болды. Алаш партиясының әр мҥшесі қудаланып, 

атылды. Тек саусақпен санарлық бӛлігі ғана қашып қҧтылды.Әйтсе де, «Алаш» партиясы 

және оның айбарлы қайраткерлері ел тарихынан ҥлкен орын алып, халықтың жҥрегіне 

елдікке деген сенім мен ҥміт ҧялатты. Сол аумалы-тӛкпелі қара тҥнек кезеңде сәуледей 

жарқырап шыққан Алаш партиясының тағдыры осылай аяқталады. 
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Аннотация: Встатье рассматривается один аспект деятельности алашской интеллигенции 

в национальной истории многопрофильный всесторонне анализируются. Особое внимание было 

уделено образованию населения интеллигенции. В ходе исследования приведены несколько 

примеров в этом отношении. Кроме того, рассмотрен ряд современных исследований об истории 

той эпохи. Автор статьи дали значительную оценку трудам выдающихся личностей Алаш. В 

целом исследовательская работа занимает свое место в направлении алашеведение, персоналии. 

Если мы ограничиваемся оценкой движения Алаш как явление, которое имеет особое место в 

истории нации,то мы бы не могли его понять.Нам сегодня нужна история, которая обобщена на 

общенациональном уровне и освоена на общенациональном уровне, то есть может служить 

фундаментом национального мировоззрения и позиции. А движение Алаш-стержень той 

мировоззренческой истории. 

Ключевые слова: интеллигенция, идеология, нация, революция, алаш, общество 

Abstract:the Article deals with one aspect of the activity of the Alash intelligentsia in the 

national history and comprehensively analyzes it. Special attention was paid to the education of the 

intelligentsia population. The study provides several examples in this regard. In addition, a number of 

modern studies about the history of that era are considered. The authors of the article gave a significant 

assessment to the works of outstanding personalities of Alash. In General, research work takes its place in 

the direction of alashtanu, individualization. If we are limited to evaluating the Alash movement as a 

phenomenon that has a special place in the history of the nation,we would not be able to understand 

it.Today, we need a history that is generalized at the national level and mastered at the national level, that 
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is, it can serve as the Foundation of a national Outlook and position. And the Alash movement is the core 

of that worldview history. 

Key words: intellectuals, ideology, nation, revolution, the Alash, society 
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а.ш.ғ.к., доцент, ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 
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ҚЫМЫЗ  СУСЫНЫ - ҤЛТТЫҚ ДӘСТҤР ТӘРБИЕСІ 
 

Тҥйін: Мақалада ҧлттық сусын - тҥрлі ассортименттегі қымызды дайындаудың негізгі 

технологиялық кезеңдері мен процестерін талдау нәтижелері және «Болашаққа бағдар: Рухани 

жаңғыру» бағдарламасын іске асыру аясында жастар арасында салауатты ӛмір салты мен 

патриотизмді насихаттаудағы маңыздылығы кӛрсетілген. Қымыз дайындауға арналған 

биотехнология - бҧл кҥрделі процесс, онда моносахаридтер (глюкоза және галактоза) кӛптеген 

заттарға, мысалы, сҥт қышқылы, тартар спирті, кӛміртегі диоксиді - қымыздың дәмі мен иісіне 

байланысты ыдырайды. Басқа ашытқылардан айырмашылығы, сҥт қышқылы ашытқысы және сҥт 

қышқылы бактериялары галактозаны глюкозаға айналдыратын галактальденаза ферментін 

қҧрайды. Осы ҧлттық сусынның мәдени, рухани және адамгершілік аспектісіндегі маңызын қазіргі 

заманғы тҥсіндіруде зерттеу ҥлкен болып табылады және жастарды ҧлттық дәстҥрлер рухында 

тәрбиелеудің негізгі факторларының бірі болып табылады. 

Кілттік сӛздер: сусын, қымыз, ҥдеріс, ашытқы, фермент, технология, салауатты ӛмір, 

ҧйытқы. 

 

Кіріспе 

Қазақстан Республикасының Тҧнғыш Президенті – Елбасы Н. Назарбаев «Болашаққа 

Бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында «жаңа жағдайда жаңғыруға 

деген ішкі ҧмтылыс- біздің дамуымыздың ең басты қағидасы» деп атап кӛрсете отырып 

«Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласында «ӛткенін мақтан тҧтып, бҥгінін нақты бағалай 

білу және болашаққа оң кӛзқарас таныту- еліміздің табысты болуының кепілі дегеніміз 

осы» деп қорытындылады [1]. 

Бҧл рухани зияткерлік жолдауы ӛткен тарихымызға әділ баға беріп, дара 

ӛркениетінің озық қырларын ашып берді. 

Ҧлттық сусындарға халқымыздың ежелгі – дәстҥрлі, ата-бабаларымыздан келе 

жатқан ерекше сусын—қҧнарлы, нәрлі, диеталық, емдік қасиеттері  бар тҥрлеріне шҧбат, 

қымыз, айран, шалап және тағы басқалар жатады. Тҧтынушылар сусын тҥрлерін талғам 

қажеттілігіне байланысты пайдаланылады. 

Ҧлттық  дәстҥрлі сусындар қымыз, шҧбат және шалап қазіргі нарықты экономикада 

жоғарғы деңгейдегі сапаға ие болып отыр. Ҧлттық сусындар Қазақстанда ӛндірілетін 

сусындардың брендіне айналуда ішкі және сыртқы  нарықта ҥлкен  сҧранысқа ие. Жылдан 

–жылға ҧлттық сусындардың кӛлемі және ассортименттері кӛбеюде [2].  

 

Нәтижелер мен талқылау 

Қымыз дайындау кҥрделі ҥдеріс (процесс). Тек глюкозаның бӛлінуіне ғана сҥт 

қышқылы немесе шарап спиртіне дейінгі 11 ферменттер, магний мен калий иондары 

қатысады. Ал бҥкіл ашу ҥдерісі кӛптеген реакциялардан тҧрады. Сайып келгенде, 

қымызда сҥт қышқылынан, шарап спиртінен, кӛмір қышқылынан басқа аздаған пропил, 

бутил спирті (сивдал майы-шарап спиртінің 0,4 пайызы) сірке суы пропион, пирожҥзім, 



«QAZAQTANÝ» respýblıkalyq gylymı jýrnaly 2(6) nómer 2020 jyl,maýsym 

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал 2(6) номер2020 год, июнь 

«QAZAQTANÝ» republican scientific journal 2(6) number 2020 year, june 

 

11 

 

 

янтарь қышқылдары (0,5-0,8%), альдегидтер, глицерин (1-3%), әр тҥрлі эфирлер, ацетон, 

диацетил және басқа да иісі бар қосындылар тҥзіледі. Міне, нақ осы заттар қымызға ӛзіне 

тән иіс беріп, дәмдендіре тҥседі. Қымыз жасау осынау кӛптеген әр тҥрлі заттарды тҥзіп, 

жинастыруды басқарудан тҧрады [3]. 

Қымыздың алғашқы ашытқысын қымыздың ―қоры‖ дейді. Оны бие сҥтіне сҥр 

қазының қабырғасын, жылқының аршылған сҥр жамбасының жҧлынды сҥйегін не малта 

салып немесе ашыған тары кӛженің суын қосып, бӛлек ашытып алады. Содан кейін 

кҥбідегі (не болмаса сабадағы) осы қорды асықпай биенің жылы сҥтін саумалдап қосып, 

жаңғыртып отырады. Жаңа сҥт қҧйған сайын 20-30 минуттай пісіп жаңа сҥт пен қорды 

араластырып, ірімтіктерін жазып, ашуын басып отырады. Кӛп сапыру арқылы қымызға 

таза ауа (оттегі, газ) сіңіріледі. Қымыздың тәулік бойы ашуы оны жетік сапыруға тәуелді. 

Дҧрыс ашыған қымыз ірімтіктеліп, быршып, кӛпірмейді, шҧбатылмайды, кӛк аяз ащы 

кермек дәмі болмайды. Тіл ҥйірілткен ашымал дәм, сҥр, саумал майының иісімен қосылып 

тек қымызға тән кӛкірек сарайыңды ашатын хош иісі аңқып тҧрады. 

Қымыздағы ашу барысының ӛтуі және оның сапасы ашытқы қорының сапасына 

байланысты қалыптасады. Соңғы кездерде жҥргізілген ғылыми жҧмыстар нәтижелері, 

қымыздың микрофлорасы қҧрғақ кҥйінде жақсы сақталатындығын кӛрсеткен. Қымыз 

маусымы басталарда алғашқы қымызды арнайы дайындалып сақталған қор ашытқысы 

арқылы ашытады. 

Қымыз науқаны аяқталған қыркҥйек айының соңына таман ендігі жылға арналған 

қорды жасақтау ҥшін, бие ағытыларда соңғы дайындалған қымыздарды кӛп уақыт ҥйде 

сақтап тҧндырады. Тҧндыру барысында қымыздың сҧйығы ыдыстың бетіне қалқып 

шығып, тҥбінде қою тҧнбасы – шӛгінді қалады. Бҧл тҧнбаны (казеин ақуызы) матадан 

жасалған қалтаға салып әбден сҥзеген соң, кҥнге кептіріп келесі жылы бие сауымы 

басталғанға дейін (мамыр айы) жабық ыдыста салқын жерде сақтайды. 

Қорды қайта ―жасарту‖ ҥшін оның 3-4 қасық (ас ішетін) ҧнтағына жаңа сауылған 

биенің 5 литр жылы сҥтін қҧйып бір тәулік жылы жерге қойып, анда-санда бҧлғап 

араластырады. Одан әдемі ашып шыққан таза қымыздың 1 литріне 6-7 литр бие сҥті 

қҧйылады. Жаңадан жасалған қымызды сол мӛлшерінде жақсы ысталған кҥбіге қотарып, 

кешке оның ҥстіне кҥндіз сауылған биелердің 25-40 пайыздай сҥтін қҧйып, піспекпен 

араластырып пісіп-пісіп тҥнелтеді. Келесі кҥні жаңа сауылған сҥт қҧйылып, қымыз тағы 

да кӛп пісіледі, 10-15 сағат тҧндырып қояды. Сӛйтіп кҥнделікті сауылған биелердің сҥті 

кешке қарай кҥбіге қҧйылумен қымыздың қоры молайтылады.  

Осындай әдіспен кҥбіде (сабада) ашытылған қымыз екінші кҥні басқа ыдысқа 

қҧйылып алынады да, жҧртқа ішуге беріледі. Кҥбідегі барлық қымыздың ҥштен бірі 

немесе бестен бірі (жаңадан сауылған сҥттің кӛлеміне қарай) келесі кҥннің қымызы ҥшін 

қор ретінде ыдыстың тҥбінде қалдырылады. 

Қазақтар майлы қымызды жақсы кӛргендіктен, оған кейде қазы салып піседі. 

Сӛйтіп ондай қымызды ем ҥшін ішеді. Кейде қымыздың қоры болмаған жағдайда, 

қымызды ашытуға қор ретінде айран қолданылады. Ол сиыр сҥтінен ҧйытылып жасалады 

да, сҥтке сҧйытылып  шалап кҥйінде қорға пайдаланылады. Кейде қымызға қор ретінде 

ашыған кӛжені де қолданады. Ол былай жасалады. 

Қазанға қҧйылған суға бидайдың немесе тарының дәнін салып қайнатады. Бір 

шелек суға бір аяқ бидай (шамамен 1 кг) салынады. Ол қайнап шыққан соң сабаға немесе 

меске аударылып қҧйылады да, оған бие сҥті қосылады (оны кӛже-қымыз дейді). Бҧл 

қоспа жиі-жиі араластырылады. Содан ҥш кҥн ӛткен соң әдемі кӛже дайын болады. 

Бір шелек бие сҥтіне 3 стақан айран немесе кӛже қҧйылады. Ашыған сҥт алдымен 

22-25°С жылылықтағы ҥйде, біраздан соң 10-15°С жылылықтағы басқа орында сақталады. 

Қымыз ашытқанда оны пісуге ерекше назар аударылады. Қымыз қанша кӛп пісілсе, 

ашуы қайтып жуасып тҧщы, дәмді бола тҥседі. 
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Ферменттің сҥт қышқылы бактериялары мен кейбір ашытқылардан тҥзілетін 

лактозаның әсерінен сҥт қанты глюкоза мен галактозаға ыдыраудан басталады. Лактоза 

дегеніміз α-D-глюкоза мен β-D-галактоза қалдықтарынан қҧралған дисахарид. Лактоза 

бактериялар ферменті (не болмаса сҥт ашытқысы) β-галактозидаза әсерінен (лактаза) 

судың қатысуы арқылы екі моносахаридтерге, яғни D- глюкоза мен β-D- галактозаларға 

ыдырайды: 

фермент 

 С12 Н22 О11 + Н2О                     →    С6Н12О6  + С6Н12О6                         
α-D-глюкоза        β- D-галактоза 

Моносахаридтер (глюкоза мен галактоза) сҥт қышқылдарының шараптық спирттің, 

кӛмір қышқылының және дәмі мен хош иісіне қатысы бар басқада кӛптеген заттардың 

тҥзілуіне орай одан әрі ыдырай тҥседі. Ашытқылардың басқа тҥрлерінен ерекшелігі – сҥт 

ашытқышымен сҥт қышқылы бактериялары галактозаны глюкозаға айналдыратын 

галактовальденаза ферментін тҥзеді. Содан соң глюкоза одан әрі ашиды.  

Ашыту тҥрлері мен ашыған кҥндерінің санына, туысы мен қоспасына, тәулік уақыты 

мен жыл мезгілдеріне қарай ашытылатын қымыз тҥрлері мен атаулары кӛп. 

Бҧл әдіс бойынша сҥт ҧйытқысы арқылы 26-28°С температурада ашыту арқылы 

әзірленеді. 60°С температураға дейін ашытылған сҥт кҥбі тәріздес емен ыдыстарға 

қҧйылып, 1 сағат бойы мҧқият араластырылады. Содан соң ауа жіберместей болып 

жабылатын шӛлмектерге толтырылып, 30-40 минуттай 20-22°С температурада ӛздігінен 

газдануға қойылады. Содан кейін 12-14 сағат бойы 4-6°С-та суытылады. Дайын 

қымыздың, ӛзіне тән хош иісі, қҧрамында 2-2,5% ақуыз, 1-2%, май, 3,5-4,8% қант, С, Д, Е, 

РР дәрумендері В дәрумендері тобы және басқа да ағзаға пайдалы заттарға бай болады. 

Қымыздың сапалылығы, оның дәрілік қасиеті кӛптеген жағдайда бие сҥтінің 

сапасына байланысты. Дегенмен оны дайындау технологиясының да зор мәні бар. Ең 

алдымен сҥт қантын ашытып, дәмі мен хош иісін келтіретін заттар тҥзетін микрофлорар 

қҧрамының маңызы зор. Мҧның ӛзі әр тҥрлі жерде қымыздың ӛзіне тән ерекшеліктері 

болатындығын кӛрсетеді.  

Қымыз қҧрамында ӛсіп-ӛнетін микроағзалар қорек ретінде ерігіш азотты 

қосындыларды, ең алдымен бос амин қышқылдары мен дәрумендерді пайдаланады. 

Жоғарыда айтылғандай, бие сҥті сҥт қантын тҥзетін заттарға бай, сондықтан ол сиыр 

сҥтіне қарағанда спиртті ашытқыдан да тезірек ашиды. 

Қымыз – оны дайындау шеберлігіне, сҥттің тегіне, дайындау мерзіміне қарай 

бірнеше тҥрге бӛлінетіні белгілі. Осыған орай қымыздың тҥрлері де кӛп болады. Қазақтар 

арасында оның бірнеше тҥрлері аталады: [4] 

Уыз қымыз – биені алғаш байлағанда ашытылатын қымыз. Мҧны бие бау деп те 

атайды. 

Бал қымыз – әбден пісілген және бойына жылқының не қойдың майы сіңген бапты 

жҧмсақ қымыз. Мҧндай қымыздың ӛңі әдеттегі қымыздан гӛрі сары әрі қою болады. 

Құнан қымыз – екі тҥнегеннен кейін ғана қотарылатын қымыз. Бҧл тҥнеме қымызға 

қарағанда кҥшті болады. 

Дөнен қымыз – ҥш тҥнегеннен кейін қотарылатын, ашуы жеткен қымыз. 

Бесті қымыз – тӛрт тҥн асып, ашуы мейлінше жеткен қымыз. 

Жуас қымыз – ҥстіне саумал қосып жҧмсартылған қымыз. Қымыз аса ашып кеткенде 

ішуге қолайлы болу ҥшін осылай істейді. 

Қысырақ қымыз – бірінші рет қҧлындаған қулық биенің сҥтінен ашытылатын 

қымыз. Қулық биенің сҥті жылда сауылып жҥрген сары қарын мама биелердің сҥтіне 

қарағанда әлдеқайда қуатты болады. Қысырақ қымызды әдетте «ту қымыз» деп те атайды. 

Қысырдың қымызы – бие ағытылып кеткеннен кейін, жем-шӛбі дайын адамдар 

қысыр биелерді іріктеп алып қалып, қыстай қолда ҧстап сауады. Сондықтан, бҧл қымызды 
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«қысырдың қымызы» дейді. 

Сары қымыз – шӛп пісіп, биенің сҥті қоюланған кезде ашылатын қымыз. Бҧл жазды 

кҥнгі қымызға қарағанда  қою әрі ӛңі сары болады. 

Түнеме қымыз – ескі қымыздың ҥстіне саумал қҧйылып, келесі кҥні (тағы бір кҥн 

асқаннан кейін) қотарылған қымыз. 

Сірге жияр қымыз – бие ағытылар кездегі ең соңғы қымыз. Бие алғаш байланып, уыз 

қымыз ішерде бір той болса, бие ағытылып, сірге жияр қымызды ішерде тағы бір той 

болады. 

Экологиялық таза стандарттарға сай қаптамалы ыдысқа қҧйылатын жоғары сапалы 

ҧлттық сусындарды қӛптеп ӛндіру қажет.     

Ҧлттық сусындар жастардың салауатты - саламатты ӛмір сҥру кӛзқарасын ҧлттық 

салт-дәстҥрді ӛркендеудің берік діңі. 

Ӛскелең ҧрпақа ҧлттық сусын тҥрлерін дәріптеп насихаттау және пайдалану 

мәдениетін дәстҥрге айландыру бҥгінгі кҥнің талабы болып келе жатыр.  

         М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің «Химиялық инженерия және битехнология» жоғарғы 

мектебінің биотехнология кафедрасының ҧжымы «Рухани жанғыру» бағдарлама аясында 

«Ҧлттық сусындар фестивалі» кіші   жобасы жасалынды.  

Аталған оқу орнында «Битехнология» кафедрасында нан, сҥт, ет  ӛнімдерін және 

сусындарды қайта ӛңдеу бойынша білікіті мамандар дайындауда ҥлкен ҥлес қосып келеді.  

Аймақтарда, осы саладағы іс-шараларды ҧйымдастырудың негізгі қҧралы -  Ҧлттық 

сусындар фестивалін ӛткізу 

Жобаның жаңалығы сусындардың мәдени, рухани, салауатты ӛмір сҥруде тәрбиелік 

маңыздылығы және осы мәселелерді жаңаша ҥрдістермен қамти отырып, жастарды 

жаңғыру ҧғымына бағыттау және Ҧлттық сусындарды пайдаланудың мақсаты мен мәнін 

яғни пайдалану мәдениетін таныстыру және оның салауатты - саламатты ӛмірге дҧрыс 

қолдана білуін насихаттау. Осы орайда «Ҧлттық сусындар» атты тақырыпта ОҚМУ-дың 

жастарымен ата-бабаларымыздан келе жатқан ҧлттық қҧнды сусындарды насихаттау 

мақсатында «Әдет-ғҧрып және салт-дәстҥр орталығында» кӛрме ӛткізу жобаланған.  

Ҧлттық  дәстҥрлі сусындар қымыз, шҧбат және шалап қазіргі нарықты экономикада 

жоғарғы деңгейдегі сапаға ие болып отыр. Ҧлттық сусындар Қазақстанда ӛндірілетін 

сусындардың брендіне айналуда және ішкі және сыртқы  нарықта ҥлкен  сҧранысқа ие 

болуы кҥмансыз.  

Осыған орай, жоба мақсаты заманауи сусындарды жаңғырту мақсатында «Ҧлттық 

сусындардың пайдасы» атты зиялы қауым ӛкілдері,  ОҚМУ студенттерінің қатысуымен 

фестиваль ӛткізу және әлеуметтік желілерге бейнероликтер дайындау. Дайндалған 

материалдарды пайдалана отырып азаматтарының  физикалық интелектісін дамыту ҥшін 

ҧлттық дәстҥрді сақтау арқылы ата-бабамыздан келе жатқан қҧнды ҧлттық сусындарын 

дайындау және тҧтыну мәдениетін жастарға-студенттерге ҥздіксіз жеткізу болып 

табылады. 

Қорытынды 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында ҧлттық сусын 

қымыздың әр тҥрлі ассортименттерін дайындаудың техникалық сатыларымен ҥдерістерін 

талдап, оның  жастардың салауатты-ӛмір сҥру кӛзқарасын, ҧлттық салт-дәстҥрді 

ӛркендетуде мәні атап кӛрсетілген. Ӛскелең ҧрпаққа ҧлттық сусын тҥрлерін дәріптеп 

насихаттау және пайдалану мәдениетін дәстҥрге айналдыруда маңызы орасаң зор. 
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Аннотация: В статьи приведены результаты анализа основных технологических этапов и 

процессов приготовления национального напитка – кумыса различных ассортиментов и его 

значимость в воспитании здорового образа жизни и патриотизма у молодежи в рамках реализации 

программы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Биотехнология приготовления кумыса сложный 

процесс, где моносахариды (глюкоза и галактоза) разлагаются на многие вещества, такие как: 

молочная кислота, винный спирт, углекислый газ - имеющие отношения к вкусу и запаху кумыса.  

В отличие от других дрожжей, молочнокислые дрожжи и молочнокислые бактерии образуют 

фермент галактовальденазу, превращающий галактозу в глюкозу. Исследование в современной 

интерпретации значении этого национального напитка в культурном, духовном и  нравственном 

аспекте огромные и служать одним из основных факторов в воспитании молодежи в духе 

национальных традиций. 

Abstract: The article presents the results of analysis of the main technological stages and processes 

of preparation of the national drink – Kumys of various ranges and its significance in the education of a 

healthy lifestyle and patriotism among young people in the framework of the program"Bolashakka 

bagdar: rukhani zhangyru". Monosaccharides (glucose and galactose) decompose further into many 

substances, such as: lactic acid, wine alcohol, carbon dioxide - related to the taste and smell of Kumys. 

Unlike other yeasts, lactic acid yeast and lactic acid bacteria form the enzyme galactovaldenase, which 

converts galactose to glucose. The novelty of the project the educational value of beverages in the 

cultural, spiritual and healthy lifestyle as well as providing these issues the latest trends to guide youth on 

updated concepts and introduction goals, objectives and culture of consumption of national drinks, 

national drinks, the propaganda of a healthy way of life. 
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ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВВ. 

  
Аннотация: Древность происхождения казахов, их сложные исторические судьбы, 

своеобразная культура-все это вызывало и вызывает огромный интерес зарубежных 

исследователей. И действительно, уже более двух тысяч лет тому назад в письменных источниках 

начали встречаться этнонимы и топонимы, так или иначе сближаемые с территорией и 

этническими общностями, имеющими прямое, либо косвенное отношение к далеким предкам 

современного казахского народа. В целом история изучения этнографии казахов исследователями 

дальнего зарубежья насчитывает не один век. За это время было собрано и проработано большое 

количество эмпирического материала. Зарубежная этнографическая наука достаточно много 

сделала для того, чтобы собрать, систематизировать, классифицировать, проанализировать 

многочисленные этнографические сведения, касающиеся основных моментов этнографии казахов: 
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их традиционного образа жизни, их нравов, обычаев, обрядов, многих  важнейших элементов 

материальной и духовной культуры. Несмотря на недостатки, упущения, прямые фактологические 

ошибки, и непроверенные (подчас фантастические) сведения,  все же следует признать, что 

зарубежные исследователи внесли серьезный вклад в изучение этнографии казахского народа. 

         Ключевые слова: лошадь, культура, казахи, этнография, посуда, традиции, орудия труда. 

 

В период колонизации Казахстана царской Россией началось интенсивное изучение 

этнографии казахов дореволюционными российскими исследователями. Российская 

империя открыла дорогу к изучению истории, быта, культуры, самосознания, психологии 

казахского этноса, зачастую освещая эти вопросы субъективно, с колониальных позиций. 

Огромный вклад в развитие этнографической науки в Казахстане внесли материалы 

журнала «Исторический вестник». В них печатались разнообразные факты, события, 

наблюдения за бытом и культурой казахского этноса. На страницах журнала 

«Исторический вестник» отражались различные взгляды, мнения, но все заметки и статьи 

содержали богатый фактический материал этнографического содержания. 

Следует отметить, что не все опубликованные материалы несут объективную 

информацию об этнографии казахов. Но, однако, они являются отправной точкой 

дальнейшего поиска объективной оценки самобытности казахского этноса.  

Среди авторов сборника, особо хотелось бы выделить публикацию Н.Н.Сорокина, 

«В песках Каракум», где он приводит интересные этнографические сведения о казахах, 

касающиеся их быта и культуры. Так, например, он трактует значение песни в жизни 

казахов следующим образом: «Нравы и обычаи народов стоят в теснейшей связи с их 

умственной и нравственной жизнью, и поэтому, между прочим, могут служить 

доказательством их умственных способностей. В такой момент тесной связи с жизнью 

находится у киргизов (казахов) пение, имеющее для них такое огромной значение» [1].  

И далее автор раскрывает поэтическую душу кочевников-номадов. «Киргизы 

большие охотники до пения, все они чрезвычайно любят изливать в пении свои мысли и 

впечатления, на какой-либо известной им самим импровизированный мотив, едучи один 

по степи, киргиз непременно что-нибудь поет и для того, чтобы так сказать удвоить свой 

голос, то приближает правую руку ко рту, то отнимает ее. Певца по занятию ӛлеңші, 

поющего свои песни с аккомпанементом домбры или трехструнного инструмента, вроде 

гитары, киргизы слушают с большим наслаждением. Ни один праздник, ни одно сборище 

народное не проходит без ӛлеңші. Расположившись вокруг него слушатели устремляют на 

него все свое внимание и, время от времени, увлекшись содержанием песни или удачным 

переходом мотивов, выражают свое наслаждение одобрительными восклицаниями. 

Вообще, почти всякая радость, всякое горе изливается у киргизов в пении, которое в 

большинстве случаев всегда прочувственно и подчас производит глубокое 

впечатление»[2]. 

        В середине XIX века в Туркестане побывала К.Солдатенкова. Впоследствии она 

опубликовала интересную книгу «Очерки Зауральской степи и Внутренней или 

Букеевской орды», в которой ярко и колоритно описала повседневную жизнь казахского 

народа. Так, например, очень специфично описывается жилище кочевых казахов 

Внутренней или Букеевской орды: « Перекочевывая с место на место со своими стадами 

киргизы (казахи – автор) не знают другого жилища как кибитки. Это – круглая со всех 

сторон палатка, состоящая из деревянных решеток, покрытых войлоками, вверху над 

самой серединой ее проделано небольшое круглое отверстие, которое смотря по 

надобности, открывается и опять закрывается, через него проникает свет и выходит дым, 

когда разводят огонь в кибитке. Вся кибитка утверждена на вбитых в землю кольях, к 

которым волосяными веревками привязываются решетчатые стены, двери в нее бывают 

деревянные, резные, с разными украшениями и вставленными в них разноцветными 

косточками, а иногда вместо дверей развешивается простой войлок тесьмы, служащие для 
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связывания и поддержания решеток, обыкновенно шерстяные, у богатых бывают 

шелковые. Во время сильных жаров, когда нижние войлоки подымаются эти занавесы, 

защищают от солнца и, пропуская свежий воздух, предохраняют внутренность кибитки от 

пыли и сора» [3]. 

           В своей статье «Киргизы Малой Орды» этнограф М.В.Васильев привел сведения о 

населении, родоплеменной структуре, расселении, численности казахов Младшего 

жузаи.т.д. Так, например, касаясь ареала  расселения казахов Младшего жуза,  автор 

пишет, что: «Киргизы (казахи) распространились на огромном пространстве Средней 

Азии от северных степей до устья Эмбы» [4]. Характеризуя занятия кочевых казахов, 

автор отмечает, что: « Народ этот кочующий. Они перевозят свои кибитки с одного места 

на другое. У них кибитки обиты мехом внутри, в них устроена печь и во всякую погоду, 

там тепло и удобно, тем более, что номады не ищут больших удобств. Состояние их 

заключается в стадах лошадей и овец, посуда не затейлива» [5].   

Н.Н.Сорокин подчеркивает роль лошади в жизни кочевников. Так, например, он пишет: 

«Киргизы  народ наездник, они почти не мыслимы без лошади. Они растут вместе с 

жеребятами, и до самой смерти живут вместе с лошадьми. Положим нельзя сказать, чтобы 

киргиз только на лошади чувствовал себя дома, напротив он ездит и на других животных, 

какие только способны возить его, но лошадь остается его лучшим товарищем, и другом, и 

в сущности одна только признается действительно достойной возить своего хозяина. 

Действительно лошадь для кочевников неизменный спутник, ибо без лошади он не 

сделает ни одного шага» [6]. 

Автор статьи с большой теплотой отзывается о казахах, особенно об их 

гостеприимстве. Он отмечает, что «киргизы  вообще радушный, прекрасный народ, гость 

по их понятиям есть посланник бога аллаха. Тем большая для них честь, если учитель едет 

в гости к своему ученику. Говорить нечего, с каким чисто патриархального свойства 

почетом нас встретили. Почти на руках сняли с коней, при поддержке руки ввели в 

роскошную юрту, расстелили дивную кошму, поверх нее положили нечто вроде одела, 

сделанного из шкур молодых жеребят, разложили подушки. Затем нам был предложен 

дастархан и кумыс»[7].  

Н.Н.Сорокин отмечает: «кибитки поставлены довольно удачно. Кругом высятся 

неподвижные барханы, поросшие джузгенами. Колодцы наполнены, свежей чистой водой. 

Не успели остановиться, как явился какой-то киргизский старшина в необыкновенно 

обширном пестром халате на груди виднелась громадная золотая медаль, повешенная на 

длинной красной ленте. Лошадь его была так же убрана со всей роскошью Востока, сбруя, 

седло, черпак так переливали золотом и серебром. После обычных приветствий, началось 

угощение. Конечно, прежде всего, мы набросились на чудный кумыс, о котором у нас в 

Казани и Самаре не имеют никакого понятия. Затем не оставлен был без внимания айран, 

то есть кислое молоко, разбавленной водой. Но вот и обед. Несколько человек один за 

другим несут сначала шурпу – бараний суп, потом вереница людей явились с кавардаком 

или жареной бараниной, нарезанной на кусочки, а затем подали бешбармак»[8].  

Не менее интересные этнографические сведения о казахах содержаться в статье 

другого известного российского исследователя Н.Абрамова «Женщина. Ее жизнь, нравы и 

общественное положение у всех народов земного шара», где автор приводит ряд очень 

ценных с этнографической точки зрения сведений. Так, например, он так описывает быт 

кочевых казахов: «летом все разнообразие в ежедневной жизни киргизов составляет 

вечером пригонка стад, встречаемых жителями деревни и особенно молодежью страшным 

шумом и радостными криками. Особенно хлопочут при этом женщины, гремя 

подойниками и посудой, спеша к кобылам и верблюдицам, и в то же время, отдавая 

приказания детям ловить телят и жеребят. После работы все, молодые и старые, 

принимаются за кумыс, способны выпивать огромное количество этого опьяняющего 
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напитка, которым наслаждаются целыми часами. В то время как европеец выпивает 

стакан, кочевник поглощает восемь или десять. Разумеется, женщины и дети принимают 

участие в общей попойке, после чего, ложатся, в кибитке ожидая рассвета. Тогда 

начинается выгон скота из деревни при точно таком же шуме и радостных криках детей, 

как и вечером во время пригонки стад»[9]. 

Далее автор статьи красочно описывает картину перекочевки казахов: «Киргизы  

два раза в год меняют местожительства, один раз с наступлением холодного времени года, 

когда они возвращаются в свои постоянные деревянные постройки, и другой в начале лета, 

когда дело идет о пастбищах. Такие перемещения довольны, шумны, переезд 

сопровождается некоторой торжественностью, причем женщины часто надевают пестрые 

одежды и, завернувшись в яркие китайские ткани, садятся на лошадей. Впрочем, у 

киргизов все едут верхом, женщины по мужски на лошадях, а дети в больших валенках 

сидят на телятах, которыми управляют веревочной уздой. Так отправляются все в 

безграничную степь, высоко навьюченные верблюды, часто шатающиеся под нагруженной 

на них тяжестью, всадники и всадницы и в заключение пастухи со своими необозримыми 

стадами. Очевидцы такого переселения говорят, что оно представляет очень оживленную 

и живописную картину среди облитой солнцем степи, которая, при всем своем 

однообразии, наполнена поэтической и грустной прелести»[10]. 

Н.А.Абрамов очень ярко и колоритно описывает свадебный наряд невесты: 

«Свадебный наряд невесты стоит ей много труда и хлопот. Надевается целая лавочка 

ярких тряпок, часто из настоящего бухарского шелка – лент, кораллов, стеклянных бус, 

монет, не считая главных частей одежды. С головы ниспадает белое покрывало, а волосы, 

в которые вплетают пряди лошадиных, убраны яркими лентами и цепочками из монет» 

[11]. 

Иными словами, в данных работах приводится богатый фактологический материал, 

делаются попытки обобщающего анализа историко-этнографических данных. Но однако, 

основным недостатком работ колониального периода является то, что в них зачастую с 

ценной научной информацией приводятся и некоторые вполне достоверные факты, 

которые нуждаются в критическом переосмыслении.  

Таким образом, приведенные нами материалы, подробно и ярко освещают нравы и 

обычаи, образ жизни, верования, некоторые аспекты хозяйства и быта кочевых казахов. И 

многие из них реально смогли осветить многогранные аспекты казахской этнографии их 

высокую и духовную нравственность. 
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Тҥйін: Қазақтардың шығу тегі, олардың кҥрделі тарихи тағдыры, ӛзіндік мәдениеті – 

осының барлығы шетелдік зерттеушілердің ҥлкен қызығушылығын тудырған әрі туғызып отыр. 

Шын мәнінде, осыдан екі мыңнан астам жыл бҧрынғы жазба деректерде қазіргі қазақ халқының 

алыс ата-бабаларына тікелей немесе жанама қатысы бар аумақтармен және этникалық 

қауымдастықтармен қандай да бір жақындасатын этнонимдер мен топонимдер кездеседі. Жалпы, 

алыс шетел зерттеушілерінің қазақ этнографиясын зерттеу тарихы бір ғасырдан ары. Осы уақыт 

ішінде эмпирикалық материалдардың кӛп мӛлшері жиналып, пысықталды. Шетелдік этнография 

ғылымы қазақтардың этнографиясының негізгі сәттеріне: олардың дәстҥрлі ӛмір салты, 

адамгершілік, әдет-ғҧрыптар, салт-дәстҥрлер, материалдық және рухани мәдениеттің кӛптеген 

маңызды элементтеріне қатысты кӛптеген этнографиялық мәліметтерді жинау, жҥйелеу, жіктеу, 

талдау ҥшін жеткілікті тҥрде еңбек сіңірді. Кемшіліктерге, қателіктерге, тікелей фактологиялық 

қателерге және тексерілмеген (кейде фантастикалық) мәліметтерге қарамастан, шетелдік 

зерттеушілер қазақ халқының этнографиясын зерттеуге елеулі ҥлес қосқанын мойындаған жӛн. 

Кілттік сӛздер: мәдениет, салт-дәстҥрлер, қазақтар, этнография, жылқы, жасау-

жабдықтары, ыдыс-аяқ. 

Abstract:Antiquity of origin of kazakhs, their difficult historical fates, original culture-all of it 

caused and causes enormous interest of foreign researchers. Indeed, already more than two thousand 

years ago in written sources began to meet ethnonyms and toponyms, anyway moving closer to the 

territory and ethniccommunions that have a direct or indirect relation to the distant ancestors of modern 

kazakh people. In general, history of studying kazakhs ethnography of foreign researches counts more 

than a century.During this time was collected and processed a large number of empirical material. Foreign 

ethnographic science did enough to collect, organize, categorize, analyze numerous ethnographic 

information concerning the highlights of the ethnography of the Kazakhs: traditional way of life, their 

manners, customs, rituals, many of the most important elements of material and spiritual culture. Despite 

its flaws, omissions, direct factual errors and unchecked (sometimes fantastic) information, must 

recognize that foreign researchers have made a significant contribution to the study of ethnography of the 

kazakh people. 

Keywords: culture, customs, kazakhs, ethnography, horse, furniture, dishes.  
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ЭТИМОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕОНИМОВ 

И ДЕМОНИМОВ СОХРАНЕННАЯ В АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются теонимы и демонимы: Ульген, Эрлик, Кудай, 

Бурхан, Тулан, Кулан, Кам, Камчи, Келагай, Корунмѐс, сохнарившиеся по сей день в 

алтайском миропонимании.  Данные лексемы, носящие в себе исторический и 

лингвистический смысл, являются языковой единицей, связывающей современные 

тюркские языки с истоками, поскольку принадлежат к древним исконным корням 

словарного фонда. В узбекском мировоззрении эти лексемы берут свое начало в недрах 

архесознания, архаической системы ценностей, передававшаяся через общетюркское 

мифологическое и языковое сознание из поколения в поколение. Лексемы Ульген, Эрлик, 

Кудай, Бурхан, Тулан, Кулан, Кам, Камчи, Келагай, Корунмѐс, сохранивший в себе 

признаки древнетюркского мифологического мышления, являются сложной конструкцией 

с присущей только ей макросистемой, связанной с идеей тенгрианства.  

Ключевые слова: теоним, демоним, тотемизм, анемизм,лексемы: Тенгри, Ульген, 

Эрлик, Кудай, Бурхан, Тулан, Кулан, Кам, Камчи, Келагай, Корунмѐс, Умай, От-Эне.  
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Древние религии, анимизмы, тотемы, культурние ценности, теоними персонажи 

играют особую роль в исторической памяти каждой нации. В частности, некоторые 

элементы древних верований все еще существуют в памяти тюркских народов. 

Хорошо известно, что в древности тюркские народы верили в тенгрианство. 

Сегодня подавляющее большинство из тюркских народностей верят в ислам и 

христианство. Лишь отдельные малочисленные этносы   все еще сохранили религию 

Тенгри в традиционной форме, в том числе, алтайцы, которые официально приняли 

христианство, сохранив свою веру в Бога неба. 

Религии, как социальный феномен обычно оказывают влияние на культурные 

веяния в обществе. А новая культура, с другой стороны, полностью или частично отрицает 

свои предрелигиозные элементы. Когда это полностью игнорируется, данные элементы 

трансформируются или полностью забываются. При частичном отклонении они 

сочетаются с новыми элементами, создавая синкретизм.
1
 

Синкретизм - это не изолированное явление, а продукт этнического, языкового и 

религиозного сочетания. Например: этнический, религиозный и языковой синкретизм, 

возникший в культуре тюркских народов во времена Золотой Орды, был представлен в 

объединениях разных наций, народностей и религиозных конфессий в одно государство. 

Существует смесь христианства, ислама и традиционных верований, которые были 

сохранены различными этническими группами. Особенно в посткризисный период 

терпимость к политике и преследование религий сводились к выравниванию статуса всех 

форм верований что создавало напряженность. Имя «Тенгри» и «Худо» начинают 

ассоциироваться с именем Аллаха. Однако, ко времени правления Узбекхана, ислам стал 

государственной религией, и многие формы верований подвергались преследованиям. 

Именно в этих процессах языческие верования кочевых народов и монотеистичекие 

взгляды    сочетались и создавали сложное синкретико-религиозное мировоззрение. 

По мнению Александра Гаркавца, изучавшего Codex cumanicus, и 

свидетельствуюшего о том, что в Золотой Орде было немало обращений христианство.  

Вместо термина ―Бог‖ они использовали термин «Тенгри». Следовательно, можно считать, 

что христианство также подверглось этому сложному процессу синкретизма, и в 

результате термин «Тенгри» стал частью как ислама, так и христианства
2
. Однако, за 

исключением некоторых теорий, таких как «тенгри» и «кут», лексемы практически не 

существуют или претерпели значительные изменения в народных высказываниях, которые 

приняли монотеистические религии. 

В то время многие тюркские и монгольские племена, которые были недовольны 

реформами Узбекхана и отказались принять ислам, начали мигрировать на север. Алтайцы 

вместе с этими племенами ушли в Алтайские горы, где они живут и до сих пор, сохраняя  

элементы культурного наследия. 

На алтайском языке сегодня, наряду с теонимом “Тенгри”, существуют также такие 

термины, как Ульген, Эрлик, Кудай, Бурхан, Тулан, Кулан, Кам, Камчи, Келағай, Корунмѐс, 

Умай, От-эне. Это особенность всех полиэтнических религий. Однако, эти термины все 

еще встречается в народах, которые приняли ислам. Данное тематика и по сей день 

требует сравнительного изучения религиозных, философских и языковых аспектов.  

Ульген и Эрлик – считаются самыми важными божествами в тенгрианстве после 

                                                 

1Ю. С. МакуровМусульманизация золотой орды: предпосылки формирования «народного ислама» у казахов 

южного урала и западного казахстана в ХШ-ХУ веках. Вестник Челябинского государственного 

университета. 2012. № 34 (288). История. Вып. 53. С. 139-144. 
2 Александр Гаркавец. Codexcumanicusполовецкие молитвы,гимны и загадкиXIII-XIV веков. Москва. Изд. 

Русская деревня. 2006. 
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Тенгри. Ульген ответственный за надземный и небесный мир, а Эрлик за подземный мир. 

Хорошо известно, что в истории тюрков именами божеств можно было называть людей. 

Одним из примеров является использование имени Тенгри или Ульген. По сей день 

встречаются подобные имена и  среди узбекских народностей (Тангри, Тангриберди, 

Тангрикул,Улканбой, Улканбиби, Улканой). 

Кстати, теоним «Қудай», на первой взгляд очень похож на персидский «Худа». 

Известно, что слово «Худо», употребляемое в узбекском языке, произошло от персидского 

языка, хотя в  алтайском языке «Қудай» - имеет тюркскую этимологию. Алтайцы 

соединили «Қудай» с топонимом Алтай, в итоге получили новый теоним -Алтакудай.  

Алтайкудай в отличие от Тенгри, Ульгеня или Эрлика, представляется духом конкретного 

региона Алтая. Этимология слова «Қудай»,  согласно основ тюркских языков, берет 

начало от корня «қу», что в переводе означает «летящий, крылатый», так же как и «қут, 

қум, қуш, қур». 

В тенгрианстве теонимы Тулан и Қулан представляют собой тандемный образ 

сатаны, искушающего людей и вводящего их в заблуждение. Образы Тулана и Кулана 

сохранились в мифологии многих тюркских народов, в том числе в казахской. В 

мифологиях алтайцев и казахов Тулан представляется дьяволом мужского пола, а Қулан -

женского. Тулан и Кулан в отличие от монотеистических религий не описываются 

врагамиТенгри. Они представлены в роли шутливых демонов,который вводящих людей в 

грех. 

В казахской литературе образ Тулана и Кулана появляются в тандеме. Хотя после 

обращения казахского народа в ислам, в течение многих веков они были забыты. Однако, в 

мифологии изредка  встречаются их имена. Так например, в сказке «Алдар косе и 

дьяволы»
3
, одной из самых популярных казахских сказок, Тулан представляется в образе 

дьявола, а Кулан – дьяволицы, которые  пытаются приблизиться к Алдаркосе и через него 

вредить жителям аула. Однако, Алдар им не подчиняется, а сам обводит их вокруг пальца.  

В узбекских народных сказках таких образов нет. Они сохранились в основном в 

кыпчакских диалектах (в Сурхандарьинских диалектах) слово «тулан» используется до 

сих пор. Когда среди молодежи  слышится оскорбительная речь, что являются 

недопустимым, старшие реагируют на это так: «сени Тулан туртаяптими?» («На тебя 

действует Тулан, что ли», «Если Тулан тебя не дѐргает, ты не дѐргай Тулана»). Термин 

Қулан, как в тюркскиом, так и в казахском языке берет начало происходит от корня «қу», 

«қувлик», «қувланиш», что означает хитростъ, лукавство.  
Кам, Камчи, Келагаи - эти слова, связанные с шаманизмом. «Кам» на самом деле 

является кнутом в современном узбекском языке. А «қамчи» - это шаман, тот, кто держит 

кнут в руках. Потому что в тюркских языках частица ―чи‖ считается профессиональным 

дополнением, как ишчи, хизматчи. Значение этих двух слов могло измениться с 

древнетюркских времен. Потому что в древнем тюрке слово «қам» пишется как «кем», что 

в словаре означает «больной»
4
. 

В работе М.Кашгари «Девани лугати ат-тюрк» «кам» выступает как ведьма и 

шаман. В диване существует также термин «қамчiғу», который означает больного 

герпесом. В древнетюркских языках шаманские ритуалы называли «қамлаш». Слово 

«камлание» в русском языке происходит от этого же  корня
5
. 

Термин «Келағай» используется для обозначения духов, которые являются 

посредниками между Тенгри и шаманом, и помогают ему. Шаманы обычно вызывают 

                                                 
3Казахские сказки.  Сказки об Алдар косе. Алма-ата. 1959 г. Изд. Казахское государственное издательство  

Стр. 18-22   
4Древнетюркский словарь. Ленинград.Изд. ―Наука‖ 1969 стр 297 
5Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. Кузнецов. 1998:  Камла́ть -а́ю, -

а́ешь; нсв. [от алтайск. кам] Этногр. Совершать шаманские обряды; шаманить. 
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«Келағай» в своих ритуалах. Эти ритуалы сохранены в некоторых тюркских народах, и в 

узбекских утопических, мало прогрессивных формах сознания, где по прежнему люди 

обращаются гадалкам и шаманам.   «Келағай»  на самом деле в тюркских языках означает 

«а ну приходи», что на кыпчакском диалекте произносится как «келағай».На самом деле 

вспомогательные духи шаманов называются  разными именами: альбаста, кормѐс или 

джаман. Однако, слово «келағай» - результат многократного повторения одного и того же 

символа речи, что помогало шаманам вызывать духов. Келагай на языке шор означает 

слово заикаилинемой
6
. 

Кўринмас, что на алтайском языке означает нивидимка, в основе имеет один корень 

―кьѐрмѐс‖. Алтайцы считают кьѐрмѐса духом своих предков. Это понятие также 

сохранилось в узбекской аксиологии. Во многих областях Узбекистана, где данная 

концепция сохраняется, ее считают духом или демоном, гуляющим около дома или во 

дворе. Это понятие до сих пор сохраняется в мифологиях и афоризмах кыпчакского 

диалекта узбекского языка. Например: 

“Кўринмас”га кўринма, 

Ураман, деб уринма! 

(Не связывайся с невидимкой 

И не пытайся с ним столкнутся!) 

 

Согласно традиционным верованиям Алтайцев, духи играют важную роль в их 

жизни. Десятки божеств-покровителей, таких как Умай, Ўт-эна, Олтой ээзи, Тағ ээзи, 

Уурман ээзи, Уй ээзи,тѐс, байана, жайачи, чалу сохранились в лингофонде алтайского 

языка. Но позже эти имена могли быть заменены с именами святых покровителей, таких 

как Чопан ата, Занги ата, Камбар ата, Дейхан  баба, Азиз Момо. Поэтому изучение 

доисламских имен может выявить не только этимологию или значение слов, но и важные 

достижения в аксеологии и этнологии. 
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Кузнецов.:  Камла́ть -а́ю, -а́ешь; нсв. [от алтайск. кам] Этногр. Совершать шаманские 

обряды; шаманить. 

 
Тҥйін: Мақалада Алтай дҥниетанымында ежелден сақталып келе жатқан Ұлген, Ерлік, 

Құдай, Бурхан, Тұлан, Құлан, Қам, Қамшы, Келағай, Корунместеонимдер мен демонимдар туралы 

айтылады. Тарихи-лингвистикалық мағынаға ие бҧл таңбалар қазіргі тҥркі тілдерін лексиканың 

ежелгі бастапқы тамырларына жататындықтан, олардың қайнар кӛздерімен байланыстыратын 

тілдік бірлік болып табылады. Ӛзбек дҥниетанымында бҧл лексемалар тҥркі мифологиялық және 

тілдік сана арқылы ҧрпақтан-ҧрпаққа берілетін археологиялық сананың, қҧндылықтардың 

архаикалық жҥйесінде пайда болады. Кӛне тҥркі мифологиялық ойлауының белгілерін сақтаған 

Ұлген, Ерлік, Құдай, Бурхан, Тұлан, Құлан, Қам, Қамшы, Келағай, Корунмес белгілері - бҧл тек 

                                                 
6Шорско-русский словарь.  Москва. Изд. ―Наука‖ 2009 г. Стр 35.  
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ӛзіне тән макрожҥйемен кҥрделі қҧрылым, Тенгризм идеясымен байланысы жӛніндегі пікірлер 

баяндалады. 

Кілттік сӛздер: теоним, демоним, тотемизм, анемизм, белгілер: Тенгри, Ұлген, Ерлік, 

Құдай, Бурхан, Тұлан, Құлан, Қам, Қамшы, Келағай, Корунмес,Умай, От-Ене. 

Abstract:: The article deals with theonyms and demonims: Ulgen, Erlik, Kudai, Burkhan, Tulan, 

Kulan, Kam, Kamchi, Kelagai, Corunmos, which are still preserved in the Altai worldview. These tokens, 

which have a historical and linguistic meaning, are a linguistic unit that connects modern Turkic 

languages with their sources, since they belong to the ancient primordial roots of the vocabulary. In the 

Uzbek worldview, these lexemes originate in the bowels of archaeological consciousness, the archaic 

system of values, transmitted through the Turkic mythological and linguistic consciousness from 

generation to generation.The tokens Ulgen, Erlik, where, Burkhan, Tulan, Kulan, Kam, Kamchi, Kelagai, 

Corunmes, which retained the signs of ancient Turkic mythological thinking, are a complex construction 

with a macro system inherent only in it, associated with the idea of  Tengrism. 

Keywords:theonym, demonim, totemism, anemism, tokens: Tengri, Ulgen, Erlik, Kudai, Burkhan, 

Tulan, Kulan, Kam, Kamchi, Kelagai, Corunmos, Umai, Ot-Ene. 
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КІТАПХАНА ІСІНДЕГІ  

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАУЫМДАСТЫҚТАРДЫҢ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТІ 

 
Тҥйін: Мақаладакітапхана ісі саласындағы халықаралық қауымдастықтардыңқалыптасуы 

мен даму тарихы, оның мақсаты мен міндеті, кітапхана ісін дамытудағы рӛлі қарастырылады. 

Халықаралық ынтымақтастық Қазақстан кітапханаларының әлемдік кітапхана кеңістігіне кіруіне, 

ӛзара тҥсіністікті жақсартуға, бірлескен кітапханалық жобаларды жҥзеге асыруға ықпал ететін 

қызметінің аса маңызды бағыты болып табылады, сондай-ақ кітапханалық әлеуметтік институттың 

басқа да әлеуметтік институттармен және жалпы қоғаммен ӛзара байланысын қамтамасыз 

етеді.Кітапхана ісі саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың негізгі ҧғымдары жайлы 

теориялық тҥсініктерді қалыптастыру туралы баяндалған.Мақалада Біріккен Ҧлттар Ҧйымының 

білім, ғылым және мәдениет жӛніндегі ҧйымы (ЮНЕСКО), кітапхана қауымдастықтары мен 

мекемелерінің Халықаралық федерациясына (ИФЛА), Евразия кітапханалық Ассамблеясының 

(БАЕ), Қазастан Республикасының Кітапханалар Ассоцациясы (ҚРКА) қызметі, мақсаты мен 

міндеті қарастырылады. 

Кілт сӛздер:кітапхана ісі, кітапханалыққауымдастық, халықаралық ҧйымдар, кітапханалық 

қызмет кӛрсету, Халықаралық ынтымақтастық, кітап қоры, әлемдік кітапхана.   

 

Халықаралық ынтымақтастық Қазақстан кітапханаларының әлемдік кітапхана 

кеңістігіне кірігуіне, ӛзара тҥсіністікті жақсартуға, бірлескен кітапханалық жобаларды 

жҥзеге асыруға ықпал ететін қызметінің аса маңызды бағыты болып табылады. ҚР 

Мәдениет және ақпарат министрлігі Қазақстанның кітапханалық бастамаларын қолдай 

отырып, кітапхана саласын жаңғырту бағдарламасын қабылдады.Барлық кӛздерді 

пайдалануға кӛмектесетін пайдаланушыларды оқыту бағдарламаларын жҥргізу қажет. 

Қазақстан кітапханаларының халықаралық ынтымақтастығын дамытудағы айтарлықтай 

серпіліс кітапхана қауымдастықтары мен мекемелерінің Халықаралық федерациясына 

(ИФЛА) кіруі болды. Қазақстанның мҥддесін Қазақстан Республикасының Кітапхана 

Қауымдастығы (ҚРКА), ҚР Ҧлттық академиялық кітапханасы (ҚРҦБ), ҚР Ҧлттық 

кітапханасы (ҚРҦБ) ҧсынады. 

Халықаралық ҧйымдар деп арнайы халықаралық шартқа (Жарғыға) сәйкес қҧрылған, 

халықаралық қҧқық субъектілігіне және нақты айқындалған ҧйымдық қҧрылымына ие, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80_%D2%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%8B
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халықаралық қҧқық нормаларына сәйкес әрекет ететін халықаралық қҧқық субъектісі 

тҥсініледі.Халықаралық ҧйымдар - мемлекеттердің немесе олардың қҧрылымдарының, 

сондай-ақ қоғамдық ҧйымдардың, ҧлттық қоғамдардың, ҥкіметтік емес сипаттағы 

қауымдастықтардың, әртҥрлі мемлекеттердің атынан жҥретін жеке мҥшелердің бірлесуі; 

қоғамдық ӛмірдің әртҥрлі (саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени, ғылыми-техникалық 

және т.б.) салаларында ортақ мақсаттарға жету ҥшін қҧрылады және халықаралық 

әріптестіктің аса маңызды тҥрі болып табылады. 

Ҧлтаралық қатынас мәдениетін қалыптастыру – Қазақстанды мекендеушілердің 

санасында және іс қимылында жаңа тҧрпатты ҧлттық қатынастар дамуының жоғары 

деңгейінің кӛрінісін табу формасы болып келетін қоғамдық қатынастардың ерекше бір 

тҥрі. Саяси және моральдік принцип ретінде ҧлтаралық қарым-қатынас мәдениеті 

ҧлттардың даму процестерін білдіретін призма тәріздес әлеуметтік принципі болып 

табылады. Сонымен бірге ҧлтаралық келісім – адамның ӛнегелі тәрбиелілігінің, жоғары 

мәдениеттілігінің барлық халықтардың баға жетпес қҧндылығы. Сондықтан, бҥгінгі 

кітапханалардың тәрбие жҧмыстарының бҥгінгі міндеті – ҧлтаралық келісімді әрбір 

азаматтың ӛмірлік серігі ету. Қазақстанның кітапхана ісін модернизациялауда кітапхана 

дамуына ықпал ететін кәсіби ҧйымдар, қоғамдық комитеттер мен кеңестер елеулі рӛль 

атқарады. Қазақстан Республикасы кітапханалар ассоциациясының (ҚРКА) рӛлі уақыт 

ӛткен сайын маңызды бола тҥсуде, себебі кітапхана ісі  саласындағы мемлекеттік саясат 

кітапхана қоғамдастығының тікелей араласуымен ӛңделіп, іске асырылуда.Кітапхана 

заңдылықтарын, кітапхана ісінің мемлекеттік дамыту бағдарламасын ӛңдеу билік 

органдары және Қазақстан кітапхана элитасымен серіктестік болуға тура келтіреді. 

Заманауи әлем адам ӛмірінің барлық қырларын тҥбегейлі ӛзгертіп, белсенді 

ӛзгерістер кезеңіне ӛтті. Мәдени әртҥрлілік қазіргі заманғы қоғамның ерекшелігі болып 

табылады, онда этникалық контекст әр алуандықтың жетекші формасы ретінде 

қарастырылады. Кӛптеген елдердің кҥрделі этнодемографиялық профилі жалпыәлемдік 

сипаттағы проблеманы тудырды - мәдениеттің ӛзара әрекеттесу проблемасы. Қазіргі 

уақытта адам ӛмірінде этносаралық байланыстар мен қарым-қатынастармен тікелей 

немесе жанама байланысты емес ешқандай салалар жоқ.    Кітапхана ассоциациясы бҥгінгі 

кҥні Қазақстандағы кітапхана ісінің басты жылжытушы кҥштерінің бірі және кітапхана ісі 

даму болашағын тҥсіну ҥшін Қазақстан кітапхана ассоциациясы даму беталысын талдау 

маңызды. Осыған орай кітапханатануда ҚКА ғажайыптылығының нәтижелерін талдау 

қажеттігі туындауда. Қазақстанда кітапхана ісін дамытуда мемлекеттік, аймақтық және 

жергілікті маңызы бар кәсіби ҧйымдар, кітапханалардың дамуына ықпал ететін қоғамдық 

комитеттер мен кеңестер айтарлықтай рӛл атқарады. Кітапхана саласында ерікті негізде 

және аймақтық және ведомстволық белгісі бойынша қҧрылған әртҥрлі ҥлгідегі және 

тҥрдегі қоғамдық-кәсіби ҧйымдар бар.  

Шет елдердің ҧлттық кітапхана қауымдастықтары. Әлемдегі кітапхана және 

ақпараттық қызметкерлердің кәсіби бірлестіктері ҥлкен әртҥрлілігімен ерекшеленеді. Ең 

алдымен бҧл аумақтық қамту тҧрғысынан да, кәсіби тҧрғыда да қызмет ауқымына 

қатысты. Оларды қалыптастыру ҥшін негіз әлеуметтік мақсаттардың ортақтығы және 

кәсіби мҥдделердің бірлігі болып табылады. Кітапхана тҥрлері бойынша, кітапхана 

қызметінің тҥрлері бойынша, кәсіби мамандануы бойынша, аймақтық қағидат бойынша 

бірлестіктер қҧрылады. "Кітапханааралық ҧйымдар" деректер базасындағы мәліметтер 

бойынша қауымдастықтардың әзірленген қызметі ҧлттық ерекшеліктерді да, сондай-ақ 

әлемнің белгілі бір ӛңірінде кітапхана мамандығының даму деңгейін де кӛрсетеді. 

Бірақ басқа елдердің тәжірибесі Орта мерзімді және алыс перспективаға арналған 

ҚРКА дамуының негізгі бағыттарын қалыптастыру кезінде пайдалы болуы мҥмкін. Басқа 

ҧйымдар қызметінің ҧйымдастыру негіздері мен мазмҧнын зерделеу кітапханалық кәсіби 

қауымдастықтардың әлемдік жҥйесіндегі ҚРКА орнын белгілеуге ғана емес, сонымен 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
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қатар оның жеке ҧйымдық дамуының модельдерін жасауға негіз болуға мҥмкіндік береді. 

Ҧлттық қауымдастықтардың екі тҥрі бар: салалық және әмбебап. Біздің зерттеу ҥшін 

жалпы ҧлттық ауқымдағы және әмбебап сипаттағы кітапханашылардың қоғамдық-кәсіби 

бірлестіктері - ҧлттық қауымдастықтар қызығушылық танытады.Олардың бірі ғасырлық 

тарихқа ие және қоғамда беделге ие болып, жоғары әлеуметтік мәртебеге ие болып 

ҥлгерді. Басқалары ӛзінің қалыптасуының басында. Әлемдегі кітапхана 

қауымдастықтарының арасында 1876 жылы қҧрылған америкалық кітапхана 

қауымдастығы болып табылады. 1877 жылы. Ҧлыбритания кітапхана қауымдастығы 

қҧрылды. Қазіргі уақытта ҧлттық кітапхана қауымдастықтары кем дегенде 122 елде 

бар.Біз жергілікті Салыстырмалы-тарихи зерттеу жҥргіздік, оның бҥтіндігі - әлемнің әр 

тҥрлі елдерінде ҧлттық ауқымдағы кітапхана қауымдастықтарының пайда болу 

жағдайларын ӛзара салыстыру, олар туындаған әлеуметтік-саяси контексті талдау болды. 

Дамыған еуропалық елдерде қауымдастықтарды қалыптастыру оларда демократиялық 

басқару жҥйесін және азаматтық қоғам институттарын қалыптастыру, жалпыға бірдей 

сайлау қҧқығын енгізу уақытына жатады. 

Бҧл қоғам мен мемлекеттің істеріне азаматтық қатысуды, азаматтық жігерлілікті 

және кӛтеруді белсендіру уақыты болды (мысалы, АҚШ, Ҧлыбритания, Финляндия). 

Отарлық жҥйенің қирауы нәтижесінде пайда болған Азия мен Африканың жас 

мемлекеттерінде кітапхана қауымдастықтары халық массаларының әлеуметтік 

белсенділігінің жоғарылауы, ҧлттық сана-сезім мен бірлік сезімінің ӛсуі кезеңінде пайда 

болды. Орталық және Оңтҥстік Америка елдерінде кітапхана қауымдастықтарын қҧру 

бҥкіл континентті қамтыған "христиан социализмі"ҧранымен ӛткен ҧлт-азаттық 

қозғалыспен сәйкес келеді. 

ЮНЕСКО - біріккен ҧлттар ҧйымының білім, ғылым және мәдениет жӛніндегі 

ҧйымы.Ҧйым 1945 жылы 16 қарашада қҧрылды, штаб-пәтері 

францияның париж қаласында орналасқан. Ҧйым қҧрамына әлемнің тҥкпір-тҥкпірінде 

орналасқан 67 бюро мен бӛлімшелер кіреді. ЮНЕСКО 

қаулысы лондон конференциясында 1945 жыл қарашасында қабылданып 1946 жыл 4-ші 

қарашасында, қабылдауы туралы қол қойған 20 мемлекет актілерін сақтауға ӛткізгеннен 

кейін кҥшіне енеді. Бҥгінгі кҥні ҧйымға 193 мемлекет мҥше. 1972 жылы 

юнеско 1975 жылы кҥшіне енген әлемдік мәдени және табиғи мҧраларды қорғау 

конвенциясын қабылдайды, дәл қазір 184 елде бекітілген (КСРО— 1988 жылы).  

ЮНЕСКО-ның аса мәнді жобалары: II дҥниежҥзілік соғыс жылдарында әскери 

әрекеттерден зардап шеккен кітапхана және мҧражай қорларын қалпына келтіру;  Азияда, 

Африкада, Латын Америкасында бастауыш білім беру жҥйелерін дамыту; қҧнды 

еңбектерді аудару, тікелей байланыстар орнату арқылы Батыс пен Шығыстың арасында 

мәдени алмасуды дамыту; дамушы елдердегі сауатсыздықты жойып, "негізгі білім беру" 

жҥйесін қалыптастыру (оқу орталықтары Камбоджада, Ҥндістанда, Таиландта, Оңтҥстік 

Кореяда, Либерияда, Тҥркияда, сондай-ақ бірқатар, Латын американдық елдерде, Таяу 

Шығыс елдерінде); ӛркениет ескерткіштерін сақтау. 1959 ж. ЮНЕСКО-ның 

қамқорлығымен Мәдени қҧндылықтарды сақтау және қалпына келтіру бойынша 

Халықаралық комитет жҧмыс істей бастады. 

Ҧлттық қауымдастықтардың білімін халықаралық фактор да ынталандырады. 

Бірыңғай әлемдік қауымдастықты қалыптастыру, әртҥрлі елдердің кәсіпқойлары арасында 

экономикалық, мәдени байланыстарды кҥшейту бҥкіл әлем бойынша кітапхана 

мамандарын да қозғаған болатын. Бҥкіл әлем бойынша кітапхана қауымдастықтары 

қызметінің ҥлгілері Кітапхана қауымдастықтары мен мекемелерінің халықаралық 

федерациясы (ИФЛА) тәуелсіз ҥкіметтік емес ҧйым болып табылады.1927 жылдың 30 

қыркҥйегінде Эдинбургте (Ҧлыбритания) ӛткен халықаралық кеңесте. 

Бҥкіл әлем бойынша кітапхана қауымдастықтары қызметінің ҥлгілері. Кітапхана 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80_%D2%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/1945
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/1946
https://kk.wikipedia.org/wiki/1972
https://kk.wikipedia.org/wiki/1975
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA_%D0%BC%D2%B1%D1%80%D0%B0
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https://kk.wikipedia.org/wiki/1988
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қауымдастықтары мен мекемелерінің Халықаралық федерациясы (ИФЛА) тәуелсіз 

ҥкіметтік емес ҧйым болып табылады. 1927 жылы 30 қыркҥйекте Эдинбургте 

(Ҧлыбритания) ӛткен халықаралық кеңесте қҧрылды. ИФЛА кітапхана қауымдастықтарын 

жыл сайынғы конференцияларды ҧйымдастыру және ӛткізу - негізгі тҧтастықпен біріктіру 

ретінде қҧрылды. Федерация міндеті бастапқыда мынадай тҥрде тҧжырымдалған: "бҥкіл 

әлем кітапханалары, кітапхана қауымдастықтары, кітапханашылар және библиографтар 

арасындағы байланысты нығайтып, Кітапхана ісі мен библиография саласындағы 

халықаралық ынтымақтастықты дамыту".  

1971ж. дейін ИФЛА штаб пәтері Парижде орналасқан. 2001 ж. қабылданған ИФЛА 

Жарғысында (2003 ж. енгізілген ӛзгерістермен) оның мақсаттары мынадай тҥрде 

тҧжырымдалған: "кітапхана және ақпараттық қызмет кӛрсетудің жоғары стандарттарын 

енгізуге ықпал ету; жеке және мемлекеттік секторларда және қоғамдық ҧйымдардың 

секторында жоғары сапалы кітапханалық және ақпараттық қызмет кӛрсетудің қҧндылығы 

мен маңыздылығын кеңінен мойындауға жәрдемдесу; бҥкіл әлемде ӛз мҥшелерінің 

мҥдделерін білдіру". 

Бҥгінгі кҥні ИФЛА 150-ден астам елден кітапханалар, кітапханашылар және ақпарат 

қызметтері қауымдастықтарын, кітапханаларды, кітапхана және ақпараттық ҧйымдарды 

біріктіреді. ИФЛА мҥшелері арасындағы қарым-қатынас және ақпарат алмасу функциясын 

жыл сайынғы бас конференциялар ӛткізу жолымен жҥзеге асырады. 

Олар бес ресми тілде, кейбір жағдайларда және қабылдаушы елдің тілінде ӛткізіледі. 

Конференциялар әртҥрлі елдерде және 2003 жылдан бастап ӛткізіледі. Дҥниежҥзілік 

кітапханалық және ақпараттық конгресс деп аталады. 

ИФЛА ҧйымдық қҧрылымын басқару органдары - Басқарма, кәсіби бюро, Федерация 

Кеңесі, сондай-ақ бӛлімдер, секциялар мен дӛңгелек ҥстелдер қҧрайды. Федерацияның 

жоғары органы кеңес болып табылады. Ол мҥшелердің жалпы жиналысы болып 

табылады. 

Кеңес кезекті сессияларға кемінде екі жылда бір рет жиналады. Әрбір секцияда 

секцияның бағдарламасын әзірлеуге және оның орындалуын қамтамасыз етуге арналған 

сайланбалы тҧрақты комитет бар. ИФЛА кәсіби бӛлімшелерінің Штаб-пәтері әлемнің 

тҥрлі елдерінде орналасқан. ИФЛА ӛз қызметінің тҥрлі жақтарын регламенттейтін 

қҧжаттарды шығарады. Бҧл қҧжаттар әлемнің тҥрлі елдерінің кітапхана бірлестіктерінің 

еліктеу ҥшін эталон және ҥлгі ретінде жиі қолданылады. Олар ӛз қызметін ИФЛДЫҢ 

бейнесі мен ҧқсауы бойынша ҧйымдастыруға 

ИФЛА қҧрылымы ӛте кҥрделі және тармақталған, қазіргі уақытта 8 бӛлімге 

біріктірілген 48 секция бар. Бҧдан басқа, ИФЛА басқармасы ҧйымның қызметінде 

айтарлықтай рӛл атқаратын екі арнайы комитет қҧрды: 

Ҧлттық кітапхана бірлестіктері кеңінен таралуына байланысты, ИФЛ қҧрылымында 

қауымдастық мәселелерімен айналысатын арнайы бӛлімше қҧру қажеттілігі туындады.  

Секцияның міндеті бҥкіл әлемде кітапхана қауымдастықтарының қалыптасуы мен 

дамуына ықпал ету болып табылады: 

      а) қоғамдағы кітапханалардың рӛлін қолдау; 

      б) ақпаратқа шектеусіз қол жеткізуді қамтамасыз ету;  

      в) ресурстарды бӛлуді кӛтермелеу; 

      г) мәдени мҧраны сақтау);  

      д) кәсіби кітапханашыларды дамыту;  

      е) стандарттарды, нҧсқаулықтарды және ҥздік әдістемелерді тарату. 

Кітапхана қауымдастықтары ақпаратқа қол жеткізу, пайдаланушылардың қҧқықтары, 

сӛз бостандығы, зияткерлік меншікті басқару және авторлық қҧқық мәселелері сияқты 

маңызды әлеуметтік мәселелерді қорғау арқылы басқаруды қамтамасыз етуге жәрдемдесу. 

Кітапхана қауымдастықтарының қызметкерлері мен басшы-волонтерлер арасында 
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тҧрақты қарым-қатынасты (баспа немесе электронды тҥрде) қамтамасыз ету. 

Дамушы елдердегі кітапхана қауымдастықтарына, мекемелерге және жеке тҧлғаларға 

қолдау кӛрсетуді қамтамасыз ету. 

ИФЛА қызметінің негізгі бағдарламаларын және бағдарламалары мен жобаларында 

кәсіби басымдықтарды қолдау. 

Секцияның негізгі қҧжаты "кітапхана қауымдастығына арналған саясат пен 

рәсімдерді әзірлеу"ҧсынымдық стандарты болып табылады. Бҧл қҧжатқа кіріспеде 

айтылған: 

ИФЛА, әрине, әлемнің барлық елдерінің ҧлттық қауымдастықтары ҥшін ӛзіндік ҥлгі 

болып табылады. Алайда, ҧлттық қауымдастықтар ӛз қызметін ҧйымдастырудың кӛптеген 

параметрлері бойынша ерекшеленетінін атап ӛткен жӛн.  

ИФЛА-ның ҧсынымдық актілеріне бағдарлау кітапхана қауымдастықтарына ҧлттық 

ерекшелік пен мәдени ӛзіндік ерекшелікті сақтауға мҥмкіндік береді. Бҧл, біріншіден, 

әртҥрлі саяси, экономикалық және әлеуметтік-мәдени жағдайларда жҧмыс істейтіндігіне; 

екіншіден, бҧл қауымдастықтардың ӛзінің ҧйымдық дамуының әртҥрлі сатыларында 

болуына байланысты. 

Кітапхана қауымдастықтары, басқа ҧйымдар сияқты, бір рет пайда болған соң, 

эволюцияның ӛзіндік жолы ӛтеді. Олардың дамуында бірнеше кезең бар:  

1) бірнеше бастамашы ҧйымды қалыптастыру бойынша жҧмысты бастайтын 

бастапқы фаза; 

2) ерікті қауымдастықтар қҧрылған, мақсаттары анықталған, нормалар белгіленген, 

ал нысандары тҧрақтандырылған Ҧйымдастыру кезеңі; 

3) қауымдастық тепе-теңдікке қол жеткізіп, бюрократиялық, конформистік және 

кәсіби болып табылатын тҧрақтылық фазасы. 

Қызметтер қоғамның барлық мҥшелері ҥшін физикалық қол жетімді болуы тиіс. 

Сондықтан кітапхана сәтті орналасуы және оқу мен сабақ ҥшін жақсы залдары болуы, 

техникалық жабдықталған және пайдаланушыларға ыңғайлы уақытта жҧмыс істеуі тиіс. 

Ол сондай-ақ оған бара алмайтын пайдаланушыларға қызмет кӛрсету керек деп 

болжануда. 

Кітапхана ауылдық және қалалық жерлерде тҧратын халықтың тҥрлі қажеттіліктерін 

ескере отырып, ӛз жҧмысын қҧруы тиіс. Кітапханашы пайдаланушылар мен кӛздер 

арасындағы белсенді делдал болып табылады. Кітапханашының арнайы және ҥздіксіз 

білім алуы барабар қызметтерді қамтамасыз етудің ажырамас шарты болып табылады. 

Еуразия кітапханалық Ассамблеясы ТМД елдері кітапханаларының коммерциялық 

емес серіктестігі болып табылады, оның басты мақсаты ортақ ақпараттық-кітапханалық 

және әлеуметтік-мәдени кеңістікті қалыптастыру және нығайту болып табылады. 

БАЕ-ның пайда болуы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің ҧлттық 

кітапханаларының ортақ кітапханалық қызметті сақтау және дамыту ісінде кҥш-жігерді 

шоғырландыру ҥшін ортақ тілегі арқасында мҥмкін болды, бҧл ТМД елдері арасында 

қалыптасқан объективті жағдайлар мен мҥдделердің кӛрінісі болып табылады.  

БАЕ негізгі мақсаттары: 

-ортақ кітапханалық-ақпараттық кеңістікті, ҧлттық мәдени игілікті сақтау және 

дамыту ісінде кҥш-жігерді шоғырландыру; 

- кітапханалық қорлардың, оның ішінде электрондық деректер қорының, 

электрондық кітапханалардың және каталогтардың қолжетімділігін қамтамасыз ету; 

- мәдениеттерді ӛзара байыту, кітапханаларды, кітапхана қызметкерлері мен 

қоғамдық бірлестіктерді әлеуметтік қорғау және қолдау; 

- кітапханалық және ақпараттық қызметтердің жоғары стандарттарын қолдауға, 

олардың қҧндылығы мен маңыздылығын тҥсінуді кеңінен таратуға жәрдемдесу; 

- кітапхана, ақпараттық, кітап шығару, мҧрағат, мҧражай және басқа да ҧйымдар мен 
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мекемелер арасындағы халықаралық байланыстарды дамыту; 

- қолжазба мҧраларын, кітап және қолжазба мәдениетінің ескерткіштерін сақтау, 

тҧлғаның, әсіресе ӛскелең ҧрпақтың рухани дамуы. 

ҚРҦлттық академиялық кітапханасы басшылығымен Қазақстанның 

кітапханашыларымен белсенді дамып келе жатқан бағыттардың бірі ТМД елдерінің 

кітапханаларымен ӛзара іс-қимыл жасау болып табылады. Ынтымақтастықтың осы 

бағыты аясында Ресей мемлекеттік кітапханасымен, Беларусь, Ӛзбекстан, Молдова, 

Қырғызстан, Тәжікстан ҧлттық кітапханаларымен әріптестік туралы келісімдер жасалды. 

Ынтымақтастық туралы бҧл келісімдер кітапханалардың ақпараттық ресурстары мен 

қызметтерін одан әрі электронизациялауға серпін беретін жаңа жобаларды дамытуды 

кӛздейді. Мҧндай келісімдер ТМД елдерінің кӛптеген кітапханаларымен жасалады. 

Кітапханаларқауымдастығының қызметі ҧлттық ерекшеліктерді, сондай-ақ әлемнің сол 

немесе басқа аймақтарында кітапхана мамандығының даму деңгейін кӛрсетеді. 
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Аннотация: В статье рассматриваются история становления и развития международных 

сообществ в области библиотечного дела, ее цели и задачи, роль в развитии библиотечного дела. 

Международное сотрудничество является важнейшим направлением деятельности библиотек 

Казахстана, способствующей интеграции в мировое библиотечное пространство, улучшению 

взаимопонимания, реализации совместных библиотечных проектов, а также обеспечивает 

взаимосвязь библиотечного социального института с другими социальными институтами и 

обществом в целом. Изложено формирование теоретических представлений об основных понятиях 

международного сотрудничества в сфере библиотечного дела. В статье рассматриваются 

деятельность, цели и задачи Организации Объединенных Наций по вопросам образованию, науке 

и культуре (ЮНЕСКО), Международной федерации библиотечных сообществ и учреждений 

(ИФЛА), Библиотечная Ассамблея Евразии(БАЕ), Библиотечная ассоциация Республики Казахстан 

(БАРК). 

Аbstract: The article discusses the history of the formation and development of international 

communities in the field of library science, its goals and objectives, and its role in the development of 

library science. International cooperation is the most important activity of libraries in Kazakhstan, 

contributing to integration into the world library space, improving mutual understanding, implementing 

joint library projects, as well as ensuring the relationship of the library social Institute with other social 

institutions and society as a whole. The article describes the formation of theoretical ideas about the main 

concepts of international cooperation in the field of library science. The article discusses the activities, 

goals and objectives of the United Nations educational, scientific and cultural Organization (UNESCO), 

the International Federation of library communities and institutions (IFLA), the library Assembly of 
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Eurasia (BAE), and the Library Association of the Republic of Kazakhstan (BARC). 

 

 

САЯСАТТАНУ – ПОЛИТОЛОГИЯ - POLITICAL SCIENCE 
ӘОЖ 327 

Мажинбеков С.А. 

философ.ғ.к., доцент, «Әлеуметтік және тәрбие ісі» жӛніндегі проректоры 

М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

ОРТАЛЫҚ АЗИЯ АЙМАҚТЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ  
 

Тҥйін: АӚСШК V саммитінің мәжілісінде сӛйлеген сӛзінде Қазақстан Республикасы 

президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, Азиялық аймақта қауіпсіздікке байланысты қауіп-

қатерлер, идеологиялық және этно-діни қайшылықтар ерекше алаңдаушылық тудырады. 

Біз бҧл жағдайда азиялық қауіпсіздіктің негізгі мәселелерін шешуге жҥйелі және жан-

жақты кӛзқарастар қажет деп есептейміз деп ерекшелеген болса, қауіпсіздік жӛніндегі 56-

шы Мюнхен конференциясының панельдік сессиясында «Географиялық орналасудың 

маңызы: Орталық Азия туралы әңгіме»  тақырыбында ӛңірдің алатын орны туралы айта 

келе, Орталық Азияның жаһандық геосаясаттағы рӛлі арта тҥсетінін атап ӛткен болатын. 

Бҧл, Орталық Азия аймағының қауіпсіздік мәселесінің ауқымдылығын, ӛзектілігін 

айқындайды. 

Осы орайда берілген мақалада Орталық Азияның қауіпсіздігі және негізгі қатерлер 

қарастырылады. Мақалада терроризм, радикалды исламның жастар арасында тарауы, ауыз 

су мәселесі, Ауғаныстандағы қайшылықтың  аймақтағы қауіпсіздікке ықпалы, әлемдік 

экономикалық дағдарыстардың кері ықпалдары, ақпараттық қауіпсіздік мәселелеріне 

талдау жасалынады. 

Кілттік сӛздер: Қауіпсіздік мәселесі, қауіп-қатерлер, Орталық Азия аймағы, 

терроризм, ақпараттық қауіпсіздік, геосаяси бәсекелестік, Қазақстан Республикасы 
 

Халықаралық деңгейдегі тҥбегейлі ӛзгерістер және ғаламдану ҥрдісі қауіпсіздік 

факторын ғаламдық, аймақтық және ҧлттық деңгейдегі іргелі мәселелер қатарына 

шығарып отыр. Қауіпсіздік тҥсінігінің аясында мемлекеттердің егемендігі, елдің аумақтық 

тҧтастығының қорғалуы, сыртқы және ішкі қауіптерге тойтарыс беруі, геосаяси және 

стратегиялық мҥдделерін қорғауы, қарсыластар тарапынан қолданылатын кҥштерге тӛтеп 

беруі, әлеуметтік – саяси және экономикалық тҧрақтылықты сақтауы қарастырылады.  

Қазақстан-2050 ҧлт стратегиясында айқындалғандай, «Алайда халықаралық ахуал 

және геосаяси орта қарқынды ӛзгеруде және әрқашан жақсы жағына қарай ойыса 

бермейді. Солтҥстік Африка мен Таяу Шығыстан Солтҥстік-Шығыс Азияға дейін 

тҧрақсыздықтың алып белдеуі созылып жатыр. Кҥштердің ара салмағы жаһандық 

деңгейде де, сонымен қатар, Жер шарының жекелеген аймақтарында да елеулі ӛзгерістерге 

ҧшырауда. Соған сәйкес, БҦҦ, ЕҚЫҦ, НАТО, ҦҚШҦ, ШЫҦ, АӚСШК және басқа 

аймақтық қауіпсіздік тетіктерінің рӛлі арта тҥседі. Орталық Азияда ҧлттық қауіпсіздікке 

тӛнген жаңа қатерлер пайда болды» [1].  

Орталық Азиядағы қауіп қатерлер мәселесін қарастыру барысында, аймақтағы 

ҥрдістердің жалпы әлемдік ҥрдістермен тығыз байланысының артып отырғанын 

ерекшелеуге болады. Қалыптасқан әлемдік тәртіптің ӛзгеруі халықаралық қатынастардың 

тез ӛзгеруімен, әлемнің кӛптеген аймақтарындағы шиеленістің ӛсуімен сипатталады. Атап 

айтқанда, жаһандану жағдайында мемлекеттердің ӛзара тәуелділігі артып келеді, әлемнің 

әртҥрлі аймақтарының дамуындағы теңгерімсіздік кҥшейіп, экономикалық, азық-тҥлік, 

энергетикалық, экологиялық, ақпараттық және гуманитарлық қауіпсіздік саласында 

тікелей және ықтимал қиындықтар туындап отыр. 

Әлемдік қауымдастыққа интеграцияланған Орталық Азия елдері де аталып ӛткен 
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қауіпсіздіктің қатерлерімен бетпе-бет келіп отыр.  

Біріншіден,  аймақтағы қауіпсіздік жҥйесіндегі маңызды буын – бҧл терроризм 

мәселесі. Солтҥстік Африкадан Оңтҥстік Азияға дейінгі ҧлан ғайыр аумақтағы 

қайшылыққа толы процестерден пайда болған  тҧрақсыздық терроризмнің ӛсуін  

тудыруда. Терроризм ҧшқыны ӛршіп отырған аймақтардағы экстремизм және радикализм 

экспансиясын дәстҥрлі тҥрде және қҧралдармен тоқтатуға мҥмкіндік жоқ екенін, аталған 

елдердің саяси тәжірибесінен аңғарамыз.  Жетекші елдер тарапынан мәселені шешуге 

бағытталған қадамдар да қайшылықтарға толы болып отыр. Таяу Шығыс аймағы 

терроризм, экстремизм және есіртқі тасымалдау жолдарының ӛзегіне айналды. Осы 

мәселелермен қатар жағдайды одан әрі ушықтырып  отырған аймақтың қарулануға деген 

ҧмтылысы, ішкі саяси тҧрақсыздықтар, экономиканың қҧлдырауы және геосаяси 

бәсекелестік.  

Екіншіден, Қазіргі таңдағы Таяу Шығыс аймағының қауіпсіздік мәселелеріне: 

1. Суннит – шииттер арасындағы қайшылықтардың Иран және Сауд Арабия 

арасында жаңа қақтығыстар тудыру ықтималдығы. 

2. Мҧнай қорларына бағаның тӛмендеуіне байланысты, аймақтағы экономикалық 

тҧрақсыздықтың орын алуы. 

3. Аймақтағы АҚШ ықпалы 

4. Ресейдің Сирия қақтығысына әскери қатысуы. 

5. Қытайдың аймақтағы экономикалық экспансиясы мәселелері кіреді. Аталған 

мәселелердің Орталық Азия  аймағына да проецияланып, аймақ қауіпсіздігіне тікелей 

қатер тудыру әлеуеті жоғары. 

Таяу Шығыс және Парсы Шығанағы елдерінің исламдық кҥштерінің ықпалы 

арқылы аймақта жастарымыздың арасында исламдық радикализмнің кҥшейіп келе 

жатқандығы да елеулі мәселе. Жихадтық ҧйымдарға тартылған жастардың ҥлесі де басым.  

Мәліметтер бойынша, Қазақстан Республикасының 800 азаматтары Сирия және Ирактағы 

соғысқа тартылған. Сирия және Ирак аумағындағы террористік ҧйымдар қҧрамында 120 

қазақстандық ер адамдар, 520 әйел адамдар және 500 кәмелетке толмаған жас балалар 

қамтылған [2]. 2019 жҥргізілген «Жусан» гуманитарлық  операциясының негізінде  

Сириядан 524 адам, оның ішінде 30 ер адамдар, 137 әйел адамдар, 357 жасӛспірімдер елге 

жеткізілді [3]. 

Еліміздегі жастардың радикалды исламға бет бҧруы – шешімін таппай отырған 

әлеуметтік факторлар және жҧмыссыздықтан туындап отырған  шынайы қатерлер 

қатарына кіреді. Бҧл қатерлер, қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың қарқынды дамуы жағдайында ӛткір мәселеге айналып отыр.  

Сонымен қатар, Сириядағы азаматтық соғыс және Таяу Шығыс аймағындағы 

Сунниттер мен Шиитттер арасындағы қақтығыстар мәселесі, Орталық Азия мҧсылман 

халықтарының дінаралық қатынастары мен сезімдеріне ықпалын тигізуде. Сауд Арабиясы, 

Катар, Пәкістан, Мысыр елдерінен келген дін таратушылары және Парсы Шығанағының 

мҧнай монархияларының қайырымдылық қорлары арқылы, сунниттер мен шииттер 

арасындағы қайшылықтар бойынша жалған мәліметтер де таратылатындығы айқын. 

Суннит әлеміне бірегейлігін сезінетін Орталық Азия мҧсылмандары арасында аталмыш 

мәселе тҧрғысындағы жалған ақпараттар интернет арқылы таратылуда.  

Үшіншіден, 30 жылдан астам уақытқа созылған Ауғанстандағы соғыс Орталық 

Азиядағы саяси және экономикалық процестерге тікелей кері әсерін тигізетін және 

аймақтағы тҧрақсыздандырушы факторлардың бірі болып табылады. Ауғанстан Ислам 

Республикасындағы тҧрақсыздық  Орталық Азияда ҧласуы қаупімен қатар,  аймақтағы 

инвестициялық ахуалды нашарлатады және Ҥнді мҧхитының порттарына шығатын  кӛлік 

қатынасына кедергі келтіреді. Сонымен қатар, халықаралық терроризм мен діни 

экстремизмнің Орталық Азия елдері аумағына енуіне тікелей әсер ететін Ауғанстандағы 
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әскери тҧрақсыздық, аймақтың геосаяси жағдайына тікелей ықпал етіп, қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету тҧрғысынан халықаралық маңыздылығын арттырады. 

Ҥшіншіден, су ресурстарын тиімді пайдаланудың шешілмеген проблемалары бҧл 

мәселеде Орталық Азия елдерінің ортақ ҧстанымдарының жоқтығынан және суды бірлесіп 

пайдалану саласындағы мемлекетаралық қатынастарды реттейтін халықаралық қҧқықты 

жекелеген мемлекеттерінің ескермеуінен туындаған аймақтық қауіпсіздіктің маңызды 

проблемалары болып табылады. Бҧл проблеманың ӛзектілігі, ең алдымен аймақ 

халықтарының ӛмір сҥруін қамтамасыз ету ҥшін қажет тҧщы су тапшылығының ҥнемі 

артуымен байланысты. Бҧл бойынша, Қазақстан-2050 стратегиясында: «Бҧл проблеманың 

геосаяси астары да жоқ емес. Қазірдің ӛзінде біз трансшекаралық ӛзендердің су 

ресурстарын пайдалануда бірқатар мәселелермен бетпе-бет келдік. Аталған мәселенің 

кҥрделілігіне қарамастан, біз оны саясаттандыруға жол бермеуге тиіспіз», деп 

мемлекетіміз тарапынан аса назарда екендігін айқындайды[1]. 

Тӛртіншіден, ақпараттық қауіпсіздік саласындағы қатерлер мен қауіптердің артуы. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың серпінді дамуы және Интернет 

кеңістігінің ықпал ету аясының кеңеюі ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

мәселесінің ӛзектілігін арттырады. Бҧл жағдайда ақпараттық қауіпсіздікті идеологиялық 

жағынан да, техникалық жағынан да қамтамасыз ету қажет. 

Бесіншіден, жаһандық қаржы-экономикалық дағдарыс салдарларының жалғасып 

жатқан кері әсері. Мемлекеттік қарыздың және республикалық бюджет тапшылығының 

шешілмеген мәселелері, ӛндірістің тоқырауы, әлемдік нарықтағы тӛмен сҧраныстың 

сақталуы және әлеуметтік шиеленістің кҥшеюі протекционизмнің артуына алып келеді, 

Орталық Азия елдерінің серіктестерімен сауда-экономикалық байланыстарына кері 

ықпалын тигізеді және экономиканың басым секторларына инвестициялар ағынын 

шектейді. «Осыған байланысты біз халықаралық ахуал дамуының кез келген кӛрінісіне 

жан-жақты дайын болу ҥшін биліктің барлық тармақтарының, мемлекет пен қоғамның 

ойластырылған, келісілген және ҥйлестірілген бағытын тҧжырымдауға тиіспіз»[2]. 

Жалпы, әлемдегі ӛзгерістер, шиеленістердің ушығуы,  ҦҚШҦ, ШЫҦ және 

Еуразиялық одақ аясында екіжақты және кӛпжақты қауіпсіздік саласындағы 

ынтымақтастықты одан әрі нығайту, ӛзара тҥсіністік пен сенімді нығайту, сондай-ақ 

аймақта қолайлы жағдай туғызу мәселелерінің  ӛзектілігін арттырады.  

Қазақстан Республикасының Президенті Қасымжомарт Тоқаев Валдай 

халықаралық пікірталас клубының XVI отырысында атап ӛткендей: «Біздің аймақтағы 

ортақ жҧмысымыздың негізгі бағыты терроризм және экстремизммен, ҧйымдасқан 

қылмыспен, заңсыз миграциямен, есірткі тасымалымен кҥрес болуы ықтимал. Ал адами 

капиталды дамыту, мемлекеттік басқарудың ҥздік ҥлгілерін енгізу, инновациялық 

мҥмкіндіктерді жетілдіру, су ресурстарын тиімді әрі теңдей пайдалану – біздің 

жасампаздық жолындағы дамуымыздың басты бағдары болуы тиіс» [4].  

Президент атап айтқандай, Орталық Азия және Еуразиялық кеңістіктегі қауіпсіздік 

мәселелері осы аумақтағы барлық мемлекеттерге ортақ. Яғни, қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

ҥшін жҧмыла кіріскен бірлік қажет, толыққанды интеграция керек. Осы тҧрғыда, 

Еуразиялық Одақ қазіргі заманғы сын-қатерлер мен проблемаларды шешуді қоса алғанда, 

кең ауқымды мәселелерді шешетін алаңға айналуы керек. 

Аймақтық қауіпсіздіктен келіп мемлекеттің қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. 

Мемлекеттің қауiпсiздiгi бҧл ел дамуының әлеуетiн, сондай-ақ қоғамның тҧрақтылығы 

мен игiлiгiн ҧзақ тарихи мерзiмге қамтамасыз ететiн нәрсе. Мемлекеттік қауіпсіздікті 

сақтаудағы маңызды нәрсе бҧл – ғаламдық деңгейдегі экономикалық, саяси және рухани 

дағдарыстар заманында, мемлекеттер арасындағы келісімнің болмауы, ӛркениет және дін 

аралық мәселелердің ӛзгеруі жағдайында әрбір Қазақстандық азаматтың жҥрегінде менің 

елімде бейбіт ӛмір тҧрақты болып, әлемдік деңгейдегі кикілжіңдерден сақтансақ екен 
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деген ой мазалайды деп ойлаймын. Ӛмір бойы «еліме тыныштық бере гӛр» деп 

жаратқаннан сҧрап келген ел ретінде отанды, елді, елдікті, тілімізді, дінімізді сақтау, 

ғаламданудың кері жақтарынан сақтану қазіргі таңдағы ең маңызды міндет. 

Бҧл жолда әрбір Қазақстан Республикасының азаматының кӛкейінде, қазіргі 

ғаламдану кезеңінің қауіп-қатерлерінен сақтанып, халқымыз болашақта «бейбіт ӛмір 

сҥріп, жаңа серпіндер, жетістіктерге жете беруін» қандай жағдайда жҥзеге асыруға болады 

деген маңызды мәселелер тҧр. Сол ҥшін бізге жаңа қағидатқа негізделген, 

тҧжырымдамалық – мазмҧндағы және рухани жауапкершілікті жҥктейтін жаңа ӛмірлік 

ҧстанымдар қажет. 

Бҧл ҥшін – халық арасында әлеуметтік жҧмыстар жҥргізу, жастар арасындағы 

радикалдық экстремизм, ксенофобия және антисемитизм белгілеріне қарсы бағытталған 

республикалық бағдарлама, Кеңес беру жҥйелерін дамыту және радикалды экстремизммен 

кҥрес бойынша топтарды қҧру» бағдарламасы, еңбекпен қамту, білім беру бойынша 

арнайы бағдарламалар қажет. 

Сонымен қатар, мемлекеттің қауіпсіздігін сақтауда жастар саясатын жҥргізу 

ықтималды болып табылады. Жастар саясатын қҧқықтық, экономикалық, 

ҧйымдастырушылық тҥрде мемлекет жҥзеге асырып, мемлекеттік қаржыландыру тек 

республикалық және жергілікті бюджеттен бӛлінуі тиіс. Себебі қазіргі қалыптасып 

отырған халықаралық саяси жағдайлардың ерекшелігіне байланысты, жастар саясатын 

жҥргізуде ҥкіметтік емес ҧйымдар, қоғамдық бірлестіктердің, халықаралық ҧйымдардың 

қаржыландыруы мен араласуына кеңінен жол ашу бірқатар қиындықтарды туғызуы 

мҥмкін. 

Қауіпсіздік пен ынтымақтастық тҧғыры – экономика. Адамдарының тҧрмыс ахуалы 

жоғары, экономикасы берік елдер ғана қауіпсіздік пен ынтымақтастықтың тиімді деңгейін 

қамтамасыз етуге ҧмтылады. Тҧрғындарының тҧрмысы тӛмен, халқы аш, жалаңаш болса, 

оларға қауіпсіздік және биік деңгейдегі ынтымақтастық туралы айтудың ӛзі артық. Ӛзек 

жалғайтын нан таба алмай жҥрген адамдар мҧндай қҧндылықтардың бар екенін де 

ҧмытады. Срндықтан, индустрияландыру және экономикалық ӛсім арқылы халықтың әл 

ауқаты жақсарып, тҧрмыс деңгейі кӛтеріледі. Ҧлттық экономиканы терең реформалау 

стратегиялық инвесторларды тарту және ӛндірісті арттыру арқылы мемлекет 

басымдықтарға жетеді. 

Заңның ҥстемдігін қамтамасыз ету арқылы сот жҥйесі мен қҧқық қорғау 

органдарының тиімділігі мен ашықтығын жҥзеге асырылады. Әділ сот жҥйесі, халықты 

қорғауға бағытталған қҧқық қорғау жҥйесі, әрбір республика азаматтарының бойында 

мемлекеті ҥшін мақтаныш сезімін ҧдайтып, жаңа белестерге тартады. Бҧл да мемлекеттің 

қауіпсіздігін жҥзеге асырудың маңызды межесі болып табылады. 
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Аннотация: Выступая на 5-м саммите СВМДА, Президент Республики Казахстан Касым-

Жомарт Токаев сказал, что угрозы безопасности, идеологические и этно-религиозные конфликты в 
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азиатском регионе вызывают особую обеспокоенность. Мы считаем, что в этом случае нам нужен 

системный и комплексный подход к решению ключевых проблем безопасности в Азии. Роль 

страны в мировой геополитике будет возрастать. Это определяет масштаб и актуальность вопросов 

безопасности в центрально-азиатском регионе. 

В связи с этим в статье рассматриваются вопросы безопасности и основные угрозы для 

Центральной Азии. В статье анализируются терроризм, распространение радикального ислама 

среди молодежи, проблема питьевой воды, влияние конфликта в Афганистане на региональную 

безопасность, негативные последствия мирового экономического кризиса, информационная 

безопасность. 

Ключевые слова: проблемы безопасности, угрозы, Центральная Азия, терроризм, 

информационная безопасность,  геополитическая  конкуренция, Республика Казахстан 

Abstract: Speaking at the plenary session of the 5th summit-meeting on interaction and 

Confidence-Building Measures in Asia, Kasym-Zhomart Tokaev noted that, ―in the Asian region, growing 

threats to security, ideological and ethno-religious contradictions are of particular concern. We believe 

that in these conditions we need systematic and integrated approaches to solving the key issues of Asian 

security ‖, and at a panel session of the 56th Munich Security Conference on the topic ―Geography 

Matters: A Conversation on Central Asia‖, speaking about the role of the region, Kassym-Jomart Tokayev 

expressed the opinion that its place in global geopolitics will only increase. 

This determines the scale and relevance of the security problem in the Central Asian region. In 

this regard, the article considers security problems and the main threats to Central Asia. The article 

analyzes the problems of terrorism, the spread of radical Islam among young people, the problem of 

drinking water, the impact of the conflict in Afghanistan on the security of the region, the negative 

consequences of the global economic crisis, information security. 

Keywords: Security Issues, Threats, Central Asia, Terrorism, Information Security, Geopolitical 

Competition, Republic of Kazakhstan 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ  СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 

ҚАРСЫ  КҤРЕСТЕГІ ПРОКУРАТУРАНЫҢ  ПРОКУРОРЛЫҚҚАДАҒАЛАУ 

ҚЫЗМЕТІ 

 
Тҥйін. Мақалада Қазақстан Республикасындағы  сыбайлас жемқорлыққа қарсы  кҥрестегі 

прокуратураның  прокурорлық қадағалау қызметіқарастырылған. 

Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңдардың орындалуына 

прокурорлық қадағалауды жетілдіру мәселелерін зерделеудің ӛзекті қажеттілігі зор.  Осы  қҧқық 

бҧзушылықтың  қоғамдық қауіптілігінің ӛте жоғары деңгейімен  есептесек, оның алдын алу ҥшін  

сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың орындалуына прокурорлық қадағалаудың 

ҧйымдастырушылық-қҧқықтық негіздерін жҥйелі тҥрде жетілдіру қажеттілігі кӛрініп тҧр. Ӛйткені, 

ҧйымдастырудың маңызды мәселелерінің бірі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

заңнамаларын және оны жою бойынша шаралардың орындалуын бақылау, сыбайлас жемқорлық 

қарсы заңдар әрекеттерінің орындалуына прокурорлық қадағалауды рӛлі мен орны туралы зерттеу 

болып табылады. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңдардың орындалуын прокурорлық қадағалаудың 

басымдықтарын айқындаудың негізі прокурорлық қызметтің басқа бағыттарының, ең алдымен, 

прокуратура органдарының заңдылықты, тәртіпті және қылмысқа қарсы кҥресті қамтамасыз ету 

жӛніндегі ҥйлестіру нәтижелері болып табылады. Дәл осы ҥйлестіруді жҥзеге асыруда барлық 

қҧқық қорғау органдарының бір уақытта ӛзара әрекеттесуі жҥзеге асырылады, оның барысында 

прокурорлық қадағалаусыз анықталуға және жоюға болмайтын сыбайлас жемқорлық қҧқық 
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бҧзушылықтарды анықтау және жою ҥшін прокурорлық қадағалау тетіктерін қолдану факторлары, 

себептері мен негіздері айқын кӛрінеді. 

Кілттік сӛздер: прокуратура органдары, сыбайлас жемқорлық, мемлекет, қҧқық 

бҧзушылықтар, басымдық, прокурорлық қадағалау, заңдылық, қҧқықтық тәртіп, қылмысқа қарсы 

кҥрес, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл. 

 

Кіріспе 

Бҥгінгі таңда  прокуратура органдарының мемлекеттегі қылмысқа қарсы кҥрес 

жӛніндегі ҥйлестіруші рӛлі ерекше. 

Қазақстан Республикасында қҧқыққорғау органдары  тҥрлі заңнамаға сәйкес 

қызметтер атқарады. 

Қоғамдағы болып жатқан саяси, экономикалық және әлеуметтік реформалар 

прокуатура  органдарға да әсерін тигізбей қойған жоқ. 

Қоғамдағы ӛзекті мәселелерді қозғай отырып, оның жҧмыс істеуінде ерекшелік 

кездеседі. 

Прокуратура органдарындағы қызметтерді кӛрсете отырып, ондағы қызметкерлерді, 

яғни оларды тағайындау тетігінің орны мен рӛлі едәуір дәрежеде екенін кӛруге болады.  

Қазақстан Республикасы Конституциясы адам қҧқықтары мен бостандықтары 

әркімге туғанынан тиесілі деп танылады, және  бҧл абсолютті, олар ешқашан  алынбайды,  

бҧл заңдар мен ӛзге де нормативтік қҧқықтық актілердің  мазмҧны мен қолданылуын 

анықтайды деп танылады [1]. 

Республика аумағындағы прокуратура органдары сол жерде бекітілген. Қазақстан 

Республикасы Президенті жарлықтарының,  заңдарының және ӛзге де нормативтік 

қҧқықтық актілерінің  дәл және бірыңғай қолданылуына жоғары қадағалауды жҥзеге 

асырады [2] (83-бап).  

Бҧл конституциялық ережелер, біздің еліміздің  мемлекеттік жҥйесіндегі 

прокуратура органдарының  ерекше қадағалау рӛлін кӛрсетті. 

Тиісінше, мемлекеттік қызмет тҥрінің  дербес нысаны ретінде прокурорлық 

қадағалауға, кең ауқымды мәртебе беріледі.  

Теориялық талдау 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 24 тамыздағы N 858 

Жарлығында прокуратура органдарының қызметін қайта қҧруға бағытталған іс шаралар 

кӛрсетілген болатын.  

Яғни,  «соттың қамауға алуға санкция беруі енгізілді, прокуратура мен соттың тергеу 

жҥргізу мҥмкіндігіне конституциялық тыйым алып тасталды[3]. 

Жҥргізілген реформа осылайша мемлекет пен қоғам институттарын одан әрі 

демократияландыруға бағытталған. Конституцияда танылған осы жҥйелі шешімдердің 

барлығы Қазақстан Республикасының ағымдағы заңнамасында одан әрі іске асуға тиіс. 

Конституциялық Кеңестің тиісті қаулысымен мемлекеттік органдардың бақылау 

және қадағалау ӛкілеттіктерінің арақатынасы туралы мәселе шешілді. Бҧл ретте, біздің 

елде мемлекеттік органдардың қҧзыреті шегінде оларға бақылау және қадағалау 

ӛкілеттіктерін беруде конституциялық шектеулер жоқтығы расталды. Яғни, қадағалау 

ӛкілеттігі прокуратурадан басқа, ӛзге де мемлекеттік органдарға жҥктелуі мҥмкін. 

Осылайша, прокурорлық қадағалаумен қатар атқарушы биліктің уәкілетті лауазымды 

тҧлғаларының заңда кӛзделген әкімшілік мәжбҥрлеу шаралары жағдайларын қолдана 

отырып, бағынышты емес субъектілерге - азаматтар мен ҧйымдарға қатысты жҥзеге 

асыратын, әкімшілік заңнамамен реттелетін қызмет салаларындағы заңдылықты сақтауды 

қамтамасыз ету мақсатындағы әкімшілік қадағалаудың болуын кӛрсетті,  ол  заңдылық. 

 «Жаңа жағдайларға, ең бастысы, адам қҧқығы болып табылатын заң шығару 

жҥйесінде тиімді жҧмыс істей білуге бейімделу бірінші кезекте еліміздің қҧқық қорғау 
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жҥйесінің ҧйытқысы болып табылатын прокуратура қызметін жетілдіруді талап етеді» деп 

атап ӛтілді [4]. 

Прокуратураға  қатысты  Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға 

дейінгі кезеңге арналған қҧқықтық саясат тҧжырымдамада кӛрсетілген міндеттердің 

барлығы іске асырылды. 

Ендігі  прокурорлық қадағалау қызметінің басты міндеті ретіндегі адам және 

азаматтың конституциялық қҧқықтары мен бостандықтарын қорғау жәнесоңғы 

жылдардағы  сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы прокуратура 

органдарының қызметі жҧмыстың ерекше ӛзектілігі мәселелерін кӛрсетеді. 

Сондай ақ,  қадағалау заңнамасының сақталуына ие болады. 

Мәселен, 2016 Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы 

қҧқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің статистикалық деректерге 

сәйкес мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мҥдделеріне қарсы сыбайлас 

жемқорлық және ӛзге де қылмыстық қҧқық бҧзушылықтар  бойынша  фактілер тіркелді. 

Тарихы  бар, кез келген мемлекеттің ерекше және кҥрделі әлеуметтік-экономикалық 

қҧрылысы бар.  Бҧл қҧбылыс,  барлық кезеңдерінде қоғамның саяси және қҧқықтық сала 

жағына әсер етпей қоймайған жоқ. Оны  қазіргі  таңдығы қоғамдағы болып жатқан 

ӛзгерістер кӛрсетіп отыр. Соған қатысты прокуратура қызметі де заңға сҥйеніп, ӛзінің 

мызғымастығын білдіреді. 

«Қҧқық қорғау органдарының  ӛкілеттігі  мен  жауапкершілік шегі айқындалды.  

Азаматтардың конституциялық қҧқықтарына кепілдікті нығайту, қҧқық ҥстемдігін 

қамтамасыз ету, қҧқық қорғау қызметін ізгілендіру жҧмыстарын жалғастыру қажет»[5]. 

Қазақстан Республикасы ҥшін прокурорлық қадағалау қызметінің  жоғарылығы, бҧл 

тек мемлекеттік ҧйымдастырылған қоғамдарда ғана байқалады. Қоғамның даму жоғары 

болған сайын, бҧл жемқорлық қылмысының жоқтығымен байланысты болады. Бҧл  тҧтас 

ауқыммен және нысандарға бӛлінумен бірге жҥреді.  

Қазіргі кезде  прокуратура органдары ӛз қызметін Қазақстан Республикасының  

Прокуратурасы туралы заңы (2017 жыл 2 маусым 81-YI),  Қазақстан Республикасының 

прокурорлық қадағалауды ҧйымдастырудың кейбір мәселелері  туралы  (2018 жыл 2 

мамыр Бас Прокурордың  № 60 бҧйрығы) осы заңдар негізінде жҥзеге асырылуда. 

Қоғамдығы қылмыстардың қауіптілік дәрежесі жоғары болуына байланысты, 

прокурорлық қадағалау заңдардың орындалуына ӛте зәру. Қоғамдағы ауыр қылмыстардың 

бірі - сыбайлас жемқорлық. Міне, осыған байланысты қажетті прокурорлық қадағалау 

проблемалары зерттелуде, сондай-ақ, осы сыбайлас жемқорлық қҧбылысын қҧқық 

бҧзушылық ретінде, Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл туралы жетілдіру қажеттілігінің ҧйымдық-қҧқықтық негіздерін жҥйелі жасалынып, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы тҧру ҥшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

шараларын ҧйымдастыру және олардың орындалуына мониторинг жҥргізу заңнамасының 

сақталуына прокурорлық қадағалауды  жақсарту, мәні бар мәселелерді бірі, ӛйткені оны 

жою және алдын алу кҥн тәртібіндегі  ӛзекті мәселе болып қала береді. 

Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл айтарлықтай назар 

аударылуда.  

Қазіргі кезеңде Республикасында прокурорлық қадағалау жҧмыстары сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мемлекеттік саясатын іске асыру болып табылады. 

Қазіргі Республикада сыбайлас жемқорлыққа қарсы тҧру, мемлекетаралық 

қызметіндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы институттары, прокурорлық қадағалау 

заңдарының орындалуын бағалау мен жетілдіру ҥшін маңызды мәні бойынша тәжірибе.  

Прокуратураның негізгі функциясы ретінде оның қадағалау қызметінің тиімділігін 

арттыру қажет. 
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Прокуратураның заңдылықты қорғаудағы прокурорлық қадағалау қызметінің   

конституциялық-қҧқықтық қызметі ерекше. 

Алдағы уақытта прокуратура органдары қызметінің іс жҥргізу негіздерін жетілдіруді 

қажет етеді. Осы жҧмыс аясында,  сотқа дейінгі іс жҥргізудегі прокурордың рӛлі мен 

жауапкершілігін, прокуратура жҥзеге асыратын қылмыстық қудалау функциясының 

қҧрамдас бӛлігі ретінде,  прокуратура органдарының қоғамға елеулі қауіп пен қиындық 

тудыратын қылмыстар туралы қылмыстық істерді тексеруі арқылы арттыру қажет. 

        Прокуратура органдарының қҧқыққорғау қызметіне қатысты ҥйлестіру 

функциясының, оның ішінде осы функцияны тиісті қҧқықтық регламенттеу арқылы оның 

тиімділігін одан әрі арттыру керек деп кӛрсетілген міндеттер бҥгінгі таңда толығымен іске 

асырылып, прокуратура қызметінің ӛзіндік қызмет атқару ерекшелігін туындатады. 

Азаматтардың  қҧқықтарын, бостандықтарын және заңды мҥдделерін, адамның және 

азаматтың қазақстандық заңнамада сақталуын қадағалау прокурорлық қызметтің  негізгі 

және басты  тҥрлерін ретінде ҧсынылады.  

Бҧл табиғи, жалпы адамдық, адамгершілік, адами қҧқықтарының  бар екендігін  

тҥсіндіреді: ӛмір сҥру, туу, жеке бас бостандығы, білім алу, отбасын қҧру және т. б. мҧның 

барлығын  мемлекет  бермейді, әрбір адамға ол туған кезден бастап тиесілі.  

Осы себепті, конституцияда,  олар абсолютті және ажыратылмай деп  таниды, 

Қазақстан Республикасында заңдардың  әзірленуі және қабылдануы осы ережелерге 

сәйкес болуы керек. 

Тиісінше алдын-ала тергеу және анықтауда  заңдылықтың сақталуын прокурорлық 

қадағалау және соттағы прокурордың рӛлі, қылмыстық процеске қатысушылардың заңды 

қҧқықтары мен мҥдделерін қамтамасыз ету мақсатында болып табылады.  Біздің  елімізде 

прокурорлық  қадағалау қылмыстық процестің бӛлінбес және қҧрамдас бӛлігі болып 

табылады. 

Адам  мен азаматтың қҧқықтарын,  бостандықтары мен заңды мҥдделерінің  

сақталуына прокурорлық қадағалаудағы ҧғымдарды анықтау болып табылады.  

«Прокурор»  сӛзiне келетін болсақ, ол латын тілінен алынған, «procurator (procuro)» - 

қамқорлықты білдіретін, жасаймын,  сондай ақ, қамқор болатын немесе «басқарамын» 

деген  ҧғымды айтамыз [6]. 

Прокуратура  қызметінің мазмҧнын анықтауда  және осы әдістерді және жалпы 

сондай-ақ тәсілдерін  жҥзеге асыруда,  қылмыстық сот ісін қатысты атап айтқанда,  

бастапқы нҥкте деп  анықтау ҥшін қажет. 

С.И. Ожегов  сӛздігінде   «бақылау»  термині  «қарау, тексеру» ретінде анықталады 

[7].   

«Қадағалауды»  қҧқықтық тҥсіну – бҧл  қҧқық бҧзушылықтың алдын алу, оған 

ҧсынылған барлық заңды ӛкілетті қҧқығын  пайдалана отырып, Қазақстан 

Республикасыдағы заңдарды дҧрыс және біркелкі қолдану мақсатындағы  прокурордың 

мақсатты қызметі. 

Прокурорлық  қызметтің  бҧл екі негізін  қалаушы,  қҧқықтық ғылым прокурорлық 

қадағалау пәні мен объектісі ретінде айқындалады.  

Осыған, яғни  заңдылықты қамтамасыз ету туралы мәселені шеше отырып, оның 

шындық екеніне сҥйенуіміз  керек. 

«Пән» және «объект» дегенмен ҧғымдар шартты сипатқа ие болса да, оның барлығы 

прокурормен жҥзеге асырылатын прокурорлық қадағалау және оның шегінің  қҧқықтық 

бастауларын  жақсы тҥсінуге, осының барлығы мҥмкіндік береді. 

Прокурорлық қадағалау объектісі және пәніне нҧсқау ҚР Конституциясы, ҚР  

прокуратура туралы  және басқа да заңнамалық актілерде  ҧсталады, кімге қатысты 

қадағалауды жҥзеге асыратындығына байланысты  және бҧзушылыққа байланысты  қалай 

әрекет жасау керектігіне қатысты, прокурор оны  анықтап, ӛз қызметінде осыны  
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басшылыққа алуға тиіс. Прокурор,  оның ішінде ненің тиісті  екенін кӛруіне болады, сол 

да заңнамада анықталған. 

Кез келген қызмет,  бағалау сипатына ие, әсіресе оны қадағалаушы айқындайды, 

сонымен қатар, прокурор ӛзінің қадағалау (қадағалау заты) шегінде  нормативтік 

қҧқықтық актілеріндегі оның ӛлшемдерін негізге ала отырып, ӛз ӛкілеттігі шегінде  

орындайды  және жҥзеге асырады. Бірақ,  бҧл  прокурорлық қадағалау нысанасы және 

объекті туралы мәселе жеткіліксіз әзірленген, толық емес.   

Соған сәйкес В.В. Гавршованың  салыстырмалы, бір біріне қою арқылы жасалынған 

талдауында,  прокурорлық қадағалау пәні мен  мазмҧнын  анықтау туралы шамамен отыз 

тҥрлі пайымдаулар   айтылған және қадағалаудың  шамамен жиырма - объект туралы 

жҥргізілген. Ондағы  айырмашылықтар туралы ауызша әңгіме емес, тҥбегейлі қарама-

қайшылықтарға туралы болып отыр [8]. 

Прокурорлық  қадағалау  объектіcін  әртҥрлі  кӛптеген  анықтамалардан кӛруге 

болатыны, прокурорлық қадағалау қҧқық нормаларымен, заңмен реттелетін бірыңғай 

қызмет екендігі туралы бӛліп кӛрсетуге болады. 

Яғни, прокурорлық қадағалау объектісі прокурорлық қадағалау шектері 

қолданылатын субъектілері емес, олардың заңды қызметі. 

Мысалы, прокурор қадағалауды жедел-іздестіру қызметіне, анықтауды және оның  

салдары бар тҥрімен,  органдарының қызметін анықтау және алдын ала тергеуде жҥзеге 

асырады. Осы  қызметті жҥзеге асыру кезінде прокурор  заңдар  немесе ӛзге де 

заңнамалық актілер қаншалықты дҧрыс қолданылған белгілейді.  

Прокурорлық қадағалау субъектілердің қызметтерімен айналыспайтындығы  

прокурормен, прокурорлық қадағалау объектісінің   басқа да элементтерімен  заңдылықты 

сақтау тҧрғысынан талданады [9]. 

Мысалы, прокурор тергеушінің  уақытылы іс жҥргізу іс-әрекеттерін дер кезінде 

жҥргізуді  тексереді. 

Алайда прокурорлық қадағалау объектісі адам  болуы мҥмкін емес: «объект- бҧл 

адам емес, ол адамның  әсер етуі ... Объект - бҧл табиғат,  адам  қызметімен байланысқа  

енген қарым қатынасы [10]. 

Осылайша, прокурорлық қадағалау объектісі заңнамалық актің  белгілі бір 

шеңберімен мінез-қҧлықты  (қызмет, жҧмыссыздық, олардың нәтижелері, салдары) 

субъектінің қадағалауы болып табылады. 

Прокурорлық қадағалау,  прокурорлық қадағалау шектері объектісімен тығыз тҥрде 

байланысады, алайда прокурорлық қадағалау шегі қадағалаушы прокурордың қҧзыретінен 

айқындайды,  яғни белгілі бір шектен  прокурор шығуға қҧқылы емес немесе жою 

субъектісінің қадағалауын белгілейді. 

Мысалы, прокурор белгілі бір кезеңге дейін, яғни  заң бҧзылмағанға  дейін 

бақылаушы қызметін атқарады,  болып жатқан  әрекеттерген байланысты бҧзушылықты 

болдырмау ҥшін ӛзінің ӛкілеттігі шегінде белсенділік танытады. 

Қылмыстық  іс бойынша тергеушінің жеке  жҥргізуіндегі  тергеу және алдын ала 

тергеуді прокурордың  тоқтата тҧруы, кей  жағдайда оны алып тастауы, қылмыстық іс 

бойынша тергеу іс-әрекетін немесе ӛзге іс жҥргізу шешіміне  дейін қылмыстық істі  

тоқтатуға немесе  шеттетуге қҧқығы жоқ.  

Прокуратура кез келген заңды бҧзушылықты анықтау мен жою жӛнiнде шаралар 

қолданады.   

Қазақстан Республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы келетiн заңдар мен 

ӛзге де қҧқықтық актiлерге наразылық жасайды, сотта мемлекеттiң мҥддесiн қорғайды, 

заңда белгіленген жағдайларда тәртіп пен шекте қылмыстық қудалауды жҥзеге асырады. 

Прокуратураның мақсаты мен  оның басты міндеті – заңдылықты қамтамасыз ету, ол 

қоғам ӛмірінің барлық басты салалары бойынша прокурорлық қадағалауды іске асыру 
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нысандарының әралуандығы арқылы жҥзеге асырылады. 

Прокуратураның маңызды белгісі – жаппай сипаттағы, адамдардың кӛпшілігінің 

қҧқықтары мен бостандықтарына, мемлекеттің заңды мҥдделеріне әсер ететін заң 

бҧзушылықтарына тосқауыл қою қабілеті. 

Тәжірибелік бӛлім 

Прокуратура статистикалық кӛрсеткiштердiң тҧтастығын, объективтiлiгiн және 

жеткiлiктiлiгiн қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттiк қҧқықтық статистиканы 

қалыптастырады, арнайы есепке алуды жҥргiзедi, қҧқықтық статистика және арнайы 

есепке алу саласындағы заңдардың қолданылуын қадағалауды жҥзеге асырады. 

Сол атқарылған маңызды жҧмыстардың бірі кезінде саяси қуғын-сҥргін кӛріп, 

жазықсыз жапа шеккендерді ақтау шарасы болды.  

«Жаппай қуғын-сҥргін қҧрбандарын ақтау туралы» ҚР Заңы қабылданған сәттен, 

яғни 1993 жылғы 14 сәуірден бастап 2000 жылдың қаңтарына дейінгі аралықта республика 

бойынша прокуратура органдары 31666 адамға қатысты 20524 архивтік қылмыстық іс 

қарап, соның нәтижесінде 25924 адам ақталды. 240004 арнайы жер аударылғандарға 

байланысты материалдар қаралып, оның 204389-ы ақталды. 

Республика тәуелсіздік алғаннан бергі сәттен бастап прокуратура органдары 

мемлекеттің қалыптасуындағы, демократиялық ҥрдістердің дамуындағы, заңдылық пен 

қҧқық тәртібін бекіте тҥсуде ҥлкен жҧмыстар атқаруда.  

Заман талабына сай прокуратура органдары қҧрылымы да жаңарып, жҧмыс аясы 

кеңеюде. 

Прокурор қадағалауды жҥзеге асыруда,  біздің еліміздің ҚР Конституциясы, 

заңдары, ҚР Президенті және ҚР Парламенті қабылдаған  басқа да заң актілерін  

басшылыққа алынуға тиіс.  

Барлық аталған нормативтік актілер  және  прокурорлық қадағалау пәннің  мәні, 

прокурорлық қадағалаусыз  пәнсіз болады. 

Басқаша айтқанда, прокурор белгілі сәтке дейін  қызметін атқаруда пассивті 

позициясын ҧстанады, ол  бақылаушы  ретінде заңдылық бҧзылған жағдайда, бірақ 

бақылаушы  болып жатқан прокурор,  ӛз ӛкілеттігі шегінде тиісті  белсенділік танытып, 

алдын алу мақсатында,  қҧқық бҧзушылыққа қарсы кҥрес жҥргізеді.  

«Қадағалау»  ҧғымын  заң шығарушы прокуратура органдары мен соттарға ғана 

қатысты қолданады. 

ҚР Конституциясында атап ӛтілгендей, прокуратура органдары «жоғары 

қадағалауды» жҥзеге асырады  және   тек,  оған осындай басшылық  қҧқығы беріліп отыр.  

Прокуратура  органдарының жоғарғы қадағалау туралы мәселесі  ғылыми, сондай-ақ 

заңнамалық тҧрғыда даулы болып табылады.  

Ӛз кезегінде «жоғары қадағалау» ҧғымы «қадағалау» ҧғымына ауыстырылды.    Бҧл  

«жоғары қадағалау» ҧғымын «қадағалау»   ҧғымына ауыстырылғаны туралы  даурықпа 

сӛзді,   соңғы КСРО Конституциясы және «КСРО-ның прокуратура» туралы КСРО 

Заңында  жазылды, ӛз кезегінде, ол 1993 жылғы  Қазақстан Республикасы 

Конституциясыннан  кӛшіріп алынды. 

Кейіннен 1995 жылғы ҚР Конституциясы  3-тармағында 83-бабында прокуратура 

органдары жоғары қадағалауды іске асырушы орган екендігі қалпына келтірілді. Осы 

жағдайды жаңадан қабылданған 1995 жылғы 21 желтоқсандағы «ҚР прокуратурасы  

туралы» конституциялық заңға  сәйкес қалпына келтіріліп, жҥзеге асырылды. 

Осы мәселе бойынша Ғ.С. Сапаргалиев ӛз  пікірін білдірді.  Прокуратураның   

«жоғары қадағалау» тҥсінігі  туралы жан-жақты зерттеу қажет дейді [11]. 

Прокуратура қызметін кең тҥсіндіруге қатысты, мемлекет қандай органдары 

болмасын, қандай  нормативтік қҧқықтық актілерді пайдаланып,  қадағалауды  

(бақылауды) іске асырғанымен, «соңғы» сӛз прокуратуранікі болып қалады [12]. 
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Сонымен, бҥкіл прокуратура қызметінің және прокурорлық қадағалаудың барлық 

қалған тҥрлерін жҥзеге асыру кезінде адам және азаматтың конституциялық қҧқықтары 

мен бостандықтары  негізі және міндетті сипатқа ие болып табылады. 

Қазақстан Республикасының прокуратурасы туралы қызмет тҥрлерін анықтайтын 

болсақ, олар мыналар:  

1) Конституцияға, заң актілеріне және Республика Президенті актілеріне қатысты  

бҧзушылықтарды анықтау және жою шараларын қабылдау;  

2) әкімшілік және атқарушылық іс жҥргізу,  жедел-іздестіру қызметінің, анықтау мен 

тергеудің жҥзеге асыру заңдылығын қадағалауды іске асыру;  

3) сотта мемлекет мҥдделерін қорғау;  

4) Конституцияға және мемлекет заңдарына қайшы  келетін заңдар  мен басқа да 

қҧқықтық актілерге наразылық келтіру;  

5) заңмен белгіленген тәртіппен және ӛз шегінде қылмыстық ізге тҥсуді жҥзеге 

асыру;  

6) мемлекеттік қҧқықтық статистиканы қалыптастыру, статистикалық 

кӛрсеткіштердің объективтілігін және қолжетімділік тҧтастығын қамтамасыз ету 

мақсатында қҧқықтық статистика саласындағы заңдардың қолданылуын қадағалауды 

жҥзеге асыру. Прокуратура  қызметінің негізгі бағыттары  орнатылды [13]. 

Нәтижелер мен талқылау 

1. Қазіргі кезеңде Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл туралы прокурорлық қадағалау заңдарының орындалуы қамтамасыз етіледі, 

мемлекеттік қызметтің  сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын тиімді қҧқықтық 

қҧралымен іске асыруда,   прокурорлық қадағалау басым бағыт болып келеді. 

2. Қазіргі кезеңде Қазақстан Республикасы заңдарының орындалуында  прокурорлық 

қадағалаудың тиімділігін арттыруда,  сыбайлас жемқорлыққа қарсы тҧру ҥшін 

айқындайтын нормалардың жетілмеуіне байланысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы ic-

қимыл тежелді. Сондықтан,  сыбайлас жемқорлыққа қарсы кҥресте  прокурорлық 

қадағалауды кҥшейту. 

Қорытынды  

Прокурорлық  қадағалау қылмыстық іс жҥргізу заңнамасының нормаларымен жҧмыс 

істеп,  аталған органдармен  дҧрыс қолдану,  анықтау және тергеу,  сақтау сияқты 

органдардың тергеу және анықтау қызметіндегі заңдылығын тексеруді кӛздейді, онда ӛз 

кезегінде адамның және азаматтың конституциялық қҧқықтары мен бостандықтарын 

қорғайды.   Қылмыстық сот ісін жҥргізуге қатысушылардың  қылмыстық-процестік  

қҧқықтары мен міндеттерін бекіткен қорғау қҧқығы (жеке басының бостандығы, адамның 

қадір қасиетіне қол сҧқпаушылық, жеке ӛміріне қол сҧғылмаушылық қҧқығы, жеке және 

отбасылық қҧпияны қорғауды, ӛз ар-намысы мен қадір-қасиетін, қҧпиясына, жеке 

салымдары мен жинақ ақша, хат жазысу, телефонмен сӛйлесу, почта, телеграф және ӛзге 

де хабарлардың, тҧрғын ҥйге қол сҧқпаушылық және т. б.) жҧмыс істейді. 

ҚР Конституциясы мен ҚР қылмыстық іс жҥргізу кодексінде кӛзделген жағдайларда 

және тек қҧзыретті органдары орындау кезінде арнайы рәсімдерде ғана олардың  

мҥмкіндігін шектеуге рҧқсат етіледі. 
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Аннотация: Насущная потребность изучения проблем совершенствования прокурорского 

надзора за исполнением законов о противодействии коррупции в Республике Казахстан 

обусловлена как чрезвычайно высокой степенью общественной опасности данного 

правонарушения, так и необходимостью системного улучшения организационно-правовых основ 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, ведь 

одним из значимых вопросов организации противодействия коррупции и мониторинга исполнения 

мер по ее устранению был и остается вопрос о роли и месте прокурорского надзора за 

исполнением законов о противодействии коррупционным деяниям. 

Основой для определения приоритетов прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии коррупции служат результаты иных направлений прокурорской деятельности, в 

первую очередь и главным образом, результаты координационной деятельности органов 

прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Именно при 

осуществлении данной координации все правоохранительные органы оказываются одновременно 

вовлеченными во взаимодействие, в процессе которого наиболее четко проявляются факторы, 

поводы и основания для применения механизмов прокурорского надзора с целью выявлении и 

устранения коррупционных правонарушений, которые невозможно выявить и устранить без 

прокурорско-надзорного вмешательства. 

Ключевые слова:органы прокуратуры, коррупция, государство, правонарушения, 

приоритет, прокурорский надзор, законности, правопорядка,борьба с преступностью, 

противодействие коррупции. 

Abstract:The article considers the prosecutor's oversight service of the Prosecutor's Office in the 

fight against corruption in the Republic of Kazakhstan. 

There is an urgent need to study the issues of improving prosecutorial oversight of the 

implementation of anti-corruption laws in the Republic of Kazakhstan. Given the very high level of 

public danger of this offense, it is necessary to systematically improve the organizational and legal 

framework for prosecutorial oversight of the implementation of anti-corruption legislation to prevent it. 

After all, one of the most important issues of the organization is to monitor the implementation of anti-

corruption legislation and measures to eliminate it, to study the role and place of prosecutorial oversight 

of the implementation of anti-corruption legislation. 

The basis for determining the priorities of prosecutorial oversight of the implementation of anti-

corruption laws is the results of coordination of other areas of prosecutorial activity, in particular, the 

prosecutor's office to ensure law and order and the fight against crime. It is in this coordination that all 

law enforcement agencies interact at the same time, which clearly reveals the factors, causes and grounds 

for the use of prosecutorial oversight mechanisms to identify and eliminate corruption offenses that 

cannot be identified and eliminated without prosecutorial oversight. 

Keywords: prosecution authorities, corruption, state, offenses, priority, prosecutorial supervision, 

legality, law and order, crime control, anti-corruption. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ  СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 

ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ТУРАЛЫ ПРОКУРОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ  

НЫСАНДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ  

 
Тҥйін: Мақалада Қазақстан Республикасындағы  сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы прокурорлық қадағалау нысандары мен әдістері қарастырылған. 

 Қазақстан Республикасындағы саяси, экономикалық және әлеуметтік реформалар 

прокуратура органдарының мемлекеттік механизмдегі рӛлі мен орнын, оларды тағайындау 

және жҧмыс істеуін, қҧқық қорғау органдарының қылмысқа қарсы кҥрестегі рӛлдерін 

ҥйлестіру туралы мәселелерге кӛп кӛңіл бӛлді. Соңғы жылдары прокуратура органдарының 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы кҥрес саласындағы заңнаманың  орындалуын қадағалау 

мәселелері ерекше ӛзекті болып отыр. 

Бҧл сыбайлас жемқорлық дегеніміз - кез-келген мемлекет тарихының барлық 

кезеңдерінде, кез-келген ҧйымдасқан қоғамда кездеседі. Оның тек кӛрініс ауқымы мен 

формалары ғана ерекшеленеді. Бҧл қҧбылыстан Қазақстан Республикасы да тысқары қалып 

қоймайды. Ол кҥрделі саяси, қҧқықтық және әлеуметтік-экономикалық қҧбылыс екендігі 

даусыз. 

Кілттік сӛздер: заң, прокуратура органдары, сыбайлас жемқорлық, нормативтік 

қҧқықтық актілер, прокурорлық қадағалау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл. 

 
Кіріспе 

Прокуратура қызметінің қҧқықтық негізі,  прокуратура органдарының  қҧқықтық 

актілері туралы айта отырып, Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 

2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 986 Жарлығы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

ic-қимыл жасауды талдай отырып, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың 

орындалуы, белгілі бір осы бағыттағы оң ӛзгерістерге, барлық салалардағы заңдылықты 

қадағалауды атап айтуға болады.  

Прокурорлық қадағалау – Қазақстан мемлекеттілігінің маңызды институттарының 

бірі. Әрбір мемлекет заңның қолданылуын қамтамасыз ететін, кепілдіктер жҥйесін 

қҧрайды.  Соның бірі, және ең маңыздысы заңды нақты және біркелкі қолданылуын 

қамтамасыз ететін прокурорлық қадағалау болып табылады [1]. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл туралы 2015 жыл  18  қарашадағы заң 

негізінде іске асырылады. 

Егер заң актілерінде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы кҥрес туралы Республикасының 

Заңы,  Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимылдың негізгі мәселесі бойынша,  біраз уақыт бҧрын болған болса, онда 

бҥгінгі таңда қалыптасқан дәйекті тҥрде іске асырылуда, ол прокуратура сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың жҥйесі туралы айтуға болады. Бҧдан 

басқа, прокуратура сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың орындалуын қамтамасыз 

ететін міндетті мемлекеттік және қҧқық қорғау органдары туралы  ғана емес, сондай ақ, 

шаруашылық жҥргізуші субъектілер ережелерінің сақталуын қадағалауды жҥзеге асырады. 

Теориялық талдау 
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Бәрінен бҧрын, мемлекет Басшысы  Н.А. Назарбаевтың «Қазақстан Стратегиясы – 

2050» «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын 

кӛрсетеді (2014 жыл  14 желтоқсан). 

«Государство и общество должны единым фронтом выступить против коррупции. 

Коррупция – не просто правонарушение. Она подрывает веру в эффективность 

государства и является прямой угрозой национальной безопасности» [2]. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ic-қимыл бойынша ӛз қызметінде халықаралық 

қҧқықтың нормаларын басшылыққа ала отырып, олар қазақстандық заңнамасына сәйкес  

нормативтік актілерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы тҧру, сондай-ақ прокуратура,  ҚР Бас 

прокуратурасының актілерін негізге алады.  

Прокурорлық бақылау Қазақстан Республикасы Прокуратура қызметінің маңызды 

қҧрамдас бӛлігі болып табылады, ол сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

саласындағы қҧқықтық реттеуде атқарушы билік органдары қабылдаған, нормативтік  

қҧқықтық актілер,  сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша 

заңнамалық және ӛзге де нормативтік қҧқықтық актілерді негізге алады. 

Қазіргі уақытта, прокуратура атап ӛткеніміздей, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл мәселелеріндегі рӛлі айтарлықтай ӛсті. Мәселен, прокуратура органдары сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың сақталуын бақылауды жҥзеге асырады 

және басқару, тыйым салулардан байланысты белгіленген шектеулерді сақтауға тексеру 

жҥргізеді.  Тҥрлі билік органдарында мемлекеттік шенеуніктер заңнамасында белгіленген 

міндеттерді орындау қызметі, сондай-ақ әр тҥрлі деңгейдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

тҧру. Алайда, соған қарамастан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Прокуратура 

қҧзыретіне жеткілікті мемлекеттік-заңға сҥйенген кең тетігі нәтижелерін бейнелейтін 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы проблемасын шешуде оңтайлы жетті деп айта беруге ерте.  

Прокуратура жҥмысын жақсарту ҥшін қаралып отырған саладағы жақсартуға 

бағытталған қосымша кҥш-жігер қажет. 

Жҥктелген кадрларды даярлау сапасын,  аймақтық жайын жан-жақты талқыға салып 

отырады.  

Ӛз принципін іске асыруда тікелей заңнаманың шеңберінде ғана емес, сонымен қатар  

сыбайлас жемқорлыққа қарсы тҧру. Қазіргі уақытта прокуратура органдарында 

жәрдемақыларды және әдістемелік әдебиеттерді  кҥшейту керек және соңғы 

ҧйымдастыру-әдістемелік жағынан қамтамасыз етуде,  сыбайлас жемқорлықпен кҥреске 

әзірлеу  деп хабарлады.  

«Расширение форм межведомственного взаимодействия государственных органов в 

сфере борьбы с коррупцией нашло свое отражение и в Стратегическом плане Генеральной 

Прокуратуры Республики Казахстан на 2014-2018 годы[3], что является одной из 

эффективных форм реализации совместного приказа Генерального Прокурора РК от 20 

декабря 2012 года № 152, Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с 

экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) от 24 декабря 

2012 года № 275, Председателя Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы от 09 ноября 2012 года № 02-01-02/157, Министра транспорта и 

коммуникаций Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года № 810, Министра финансов 

Республики Казахстан от 21 ноября 2012 года № 502 и Председателя Счетного комитета по 

контролю за исполнением Республиканского бюджета от 22 ноября 2012 года № 144-од 

«Об утверждении Инструкции по расчету рейтинга уровня коррупции в государственных 

органах» с изменениями от 21.02.2014 года» [4]. 

Айта кетейін, бҧл сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың іс 

жҥзінде толық кӛлемде орталықтандырылған басқару жҥйесімен әмбебап қҧқық қорғау 

органы ретінде прокуратура тек іске асыруды жҥзеге асырады. Әркімнің ӛз қҧрылымдық 

буыны бар,  соған сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша 
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прокуратура органдарының қҧзыреті ӛз шегінде  қадағалауды іске асырады.       

Прокуратура қызметінің ерекшелігін ескере отырып, сыбайлас жемқорлық қҧқық 

бҧзушылықтарымен кҥресте, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы ic-қимыл жӛніндегі 

іс әрекеті аса жасырын болуы,  кӛп жағдайда прокуратура қызметін ҧйымдастыру тәртібі. 

Тараптардың мҥдделілігі «сыбайлас жемқорлық» мәмілесінде  ерекше қарастырып 

отырған. Қазіргі уақытта,  атап ӛткендей мемлекеттік басқару саласының ӛндірістік- 

шаруашылық қызметінде  болады. Ол прокуратура және оның қҧрылымдық жергілікті 

жерлердегі бӛлімшелерінің қҧзыретіне жатқызылған. Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік және қҧқыққорғау қызметтерінің орнын ауыстыратын тҧлғалардың арасында 

сыбайлас жемқорлық саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы кҥрес мәселелеріне 

жауапты мемлекеттік лауазымдарды қоса алғанда, ӛңірлердің басшыларынан, соттардан, 

прокурорлардан және басқа да кӛпшілік депутаттардан, лауазымды адамдардан тҧрады. 

Прокуратура қызметінің негізгі бағыттарын сыбайлас жемқорлыққа қарсы кҥресте 

мынадай топтарға бӛлуге болады: 

- сыбайлас жемқорлық кӛріністерін анықтау және олар бойынша тиісті тексеру 

ӛткізуге; 

- сыбайлас жемқорлық бағыттағы істер бойынша жедел-іздестіру қызметін жҥзеге 

асыру кезіндегі заңдылықтың сақталуын қадағалау; 

-қылмыстық істерді тергеуде қылмыстық іс жҥргізу заңнамасының сақталуын 

қадағалауды жҥзеге асыру процесінде сыбайлас жемқорлық фактілерін айқындау; 

- қылмыстық істер бойынша ic жҥргізу сатысында мемлекеттік сот айыптауды іске 

асыру; 

-басқа елдердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы халықаралық және ӛзге де қҧрылымен  

ынтымақтаса отырып қатысу; 

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы кҥрес туралы және оны жетілдіру жӛнінде 

ҧсыныстар әзірлеу, заңнаманың орындалуын бақылау және талдау; 

- сыбайлас жемқорлық қылмыстар мен әкімшілік қҧқық бҧзушылықтар бойынша,  

сол немесе ӛзге де тҥрлері бойынша, статистикалық ақпаратты жинау және талдау. 

Кешенді сипаты,  оның байқалуы мҥмкін әртҥрлі заңнамасын ескере отырып, 

орындау саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы кҥрес (бюджеттік, салық, 

бәсекелестік, мемлекеттік мҥлікті пайдалану туралы заңнама, т.б. жекешелендіру 

бойынша, ақшаны жылыстатуға қарсы кҥрес бойынша мемлекеттік сатып алу), 

прокуратура ӛзге бірлесіп тиісті заңнаманың орындалуын сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

кҥрес ҥшін қажетті шаралар қабылдауға қҧқығы  бар.  

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының профильді қадағалау бӛлімшелері 

1998 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, сыбайлас жемқорлық 

қҧқықбҧзушылықтарды ӛз қҧзыреті шегінде сот тӛрелігі,  оларды жасағаны ҥшін жауапты 

адамдарды тарту, прокуратура органдары, ҧлттық қауіпсіздік қарастырады.  

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы кҥрес туралы № 267-1 заң анықтау, жолын кесу және 

алдын алу, ішкі істер, қоғамдық кірістер, әскери полиция, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

агенттіктер, Қазақстан Республикасының Ҧлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі 

болып табылады. Сондықтан, мысалы, сол баптың 3-тармағында органдары жоғарыдағы 

2-тармақта айтылғанын кӛздейді, олардың ӛкілеттіктері  туындайтын шараларды 

қабылдауға міндетті және бірден жауапты мемлекеттік кеңсесі атқаратын адамдар жасаған 

сыбайлас жемқорлық қҧқық бҧзушылық туралы анықталған, барлық жағдайлар туралы 

ақпаратты жіберуге, қҧқықтық статистика және ақпарат органдарына және іс материалды, 

хаттаманы жиберу. 

Сыбайлас жемқорлық қылмыстар туралы, адамды немесе органды жазбаша хабардар 

ету, заңнамада белгіленген қажет нәрсені қараудың нәтижелері туралы айтылған. Сонымен 

қатар, мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары сыбайлас жемқорлық қҧқық 
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бҧзушылық туралы ақпаратты қамтитын материалдар бҧқаралық ақпарат қҧралдарында 

жариялау жӛнінде заңды шаралар қабылдауға міндетті болды.  

Сыбайлас жемқорлық қылмыстар айтарлықтай фактісі республикада байқалды.  

Сыбайлас  жемқорлыққа қарсы кҥресті мемлекеттік органдар шешу ҥшін 

профилактикалық алдын алу  шаралары жасалынды және  оған  билік  тетіктері қатысты.      

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы кҥрес  шындығында мемлекеттік секторда да ӛсуде. 

Осығ ан байланысты, 2015 жылғ ы 18 қ араша «Сыбайлас жемқ орлық қ а қ арсы 
іс-қ имыл туралы» Қазақ стан Республикасының  жаңа Заңы № 410-V белгілі бір 
ережелер қ оспағ анда 2016 жылдың  1 қ аңтарынан бастап күшіне енгізілді.  

Бұл заң  сыбайлас  жемқ орлық қ а қ арсы күрес саласындағ ы қ оғ амдық  
қ атынастарды реттейді және тікелей біздің  мемлекетіміздегі сыбайлас 
жемқ орлық қ а қ арсы саясатты іске асыруғ а баса назар аударады.   Атап айтқ анда, 
нормативтік қ ұ қ ық тық  акті жеке және заңды тұлғ алардың  қ атысты.  

Елдің ратификациялаған халықаралық шартта ӛзгеше кӛзделмесе, Қазақстан 

Республикасының шегінен тыс осы заңда, Қазақстан Республикасының азаматтары мен 

Қазақстан Республикасында тiркелген заңды тҧлғаларға қатысты қолданылады. 

Тәжірибелік бӛлім 

Сыбайлас  жемқорлыққа қарсы кҥресті  жауапты мемлекеттік лауазымдағы адамдар 

алдын алу мақсатында жҧмыстар жҥргізеді, Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы 

Президентінің кандидаттары, Парламент және мәслихаттар депутаттары, аудандық, 

қалалық әкімдер, қалалар, ауылдар, ауылдық округтер қоспағанда (оларға теңестiрiлген 

мемлекеттiк функцияларды не атқаруға уәкiлдiк берiлген адамдар, жергілікті ӛзін-ӛзі 

басқару сайланбалы органдарының мҥшесі) лауазымды адамдары, сондай-ақ  жеке 

адамдар олардың толық пайда әкелуі мҥмкін,  іс-әрекеттерді жасағаны ҥшін жауапты 

болады. 

 Осы  функцияларды орындауға уәкілетті орган сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

кҥресте жеке, топтық және ӛзге де қызмет мҥдделерге сәйкес жасайды.  

13-баптарына баяндалған сипаттамалармен аталған адамдар, Заңының 14 және 15 

баптарына сәйкес  сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер сериясын  алуға ҧмтылды: 

1) мемлекеттік функцияларды орындаумен сыйыспайтын болып қызмет тыйым салу; 

2) бірлескен қызмет  тҥрінде  (жҧмыс) жақын туыстары, ерлі-зайыптылар мен  басқа 

туыстардің бірігуіне  заңдардың  жол бермеуі; 

3) қызметін пайдалану,  тыйым салу және басқа да ақпараттық, экономикалық және 

моральдық жеңілдіктер мен артықшылықтарды алу немесе шығарып алу ҥшін, таратуға 

қҧқылы емес; 

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтік міндеттерін 

орындауға байланысты сыйлықтар қабылдауға тыйым салынады. 

Сонымен, мемлекеттік бағдарламаға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы  

мазмҧнының негізгі компоненттері: 

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті, білім мен тәрбиені қалыптастыру; 

- бизнестегі әкімшілік кедергілерді азайту, мемлекеттік қызмет кӛрсету сапасын 

жақсарту және мемлекеттік қызмет жҥйесін, квазимемлекеттік секторды жетілдіру арқылы 

сыбайлас жемқорлықтың алғышарттарын азайту; 

- мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік сектор мен монополиялар 

субъектілерінің ашықтығын, есеп беруін арттыру және қҧқық қорғау және сот органдары 

қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету арқылы мемлекеттік органдардың, 

квазимемлекеттік сектордың және монополиялардың қызметіне партиялық және қоғамдық 

бақылауды кҥшейту; 

- жергілікті ӛзін-ӛзі басқарудың ӛкілеттіктерін кеңейту. 

Бҧл компоненттер Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясының компоненттеріне 
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сәйкес келеді, атап айтқанда: 

- мемлекеттік қызмет саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл; 

- қоғамдық бақылау институтын енгізу; 

- квазимемлекеттік және жеке сектордағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл; 

- сот және қҧқыққорғау органдарындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу; 

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің деңгейін қалыптастыру; 

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәселелер бойынша халықаралық ынтымақтастықты 

дамыту. 

Осылайша, біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мазмҧны мәселесінде 

белгілі бір тҧжырымдамалық бірлік бар екенін кӛреміз, бҧл осы тҧжырымдаманы 

жалпылама тҥсінуге мҥмкіндік береді және оған келесі анықтаманы береміз: 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жҥйе дегеніміз - сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

шаралар жҥргізілетін объектілердің жиынтығы, осы қызметті жҥзеге асыратын 

субъектілер, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар. 

Осылайша, «сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» және «сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы жҥйе» ҧғымдарының заңнамалық тҥрде анықталған анықтамалары, сондай-ақ 

«сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» анықтамасындағы кемшіліктер жоқтығын 

ескере отырып, біз осы зерттеу аясында ӛз анықтамаларды жасадық және оларды 

заңнамалық шоғырландыру жӛнінде ҧсыныс жасадық. 

Осы бойынша қорытынды: сыбайлас жемқорлық қҧқық бҧзушылықтардың кҥрделі 

және әлеуметтік қауіпті сипатын ескере отырып, ҧсыныс  жасаймыз: 

 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл - бҧл жеке және заңды тҧлғалардың: 

- сыбайлас жемқорлық қҧқық бҧзушылықтардың себептері мен жағдайларын 

анықтау, зерттеу және жою; 

- сыбайлас жемқорлық қҧқық бҧзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және 

тергеу; 

- сыбайлас жемқорлық қҧқық бҧзушылықтың әлеуметтік қауіпті салдарын жою. 

 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы кҥрестің мазмҧны: 

1) сыбайлас жемқорлыққа тӛзбеушіліктің қоғамдық атмосферасын қалыптастыру; 

2) экономиканың және саясаттың сыбайлас жемқорлық секторларының қызметіне 

мониторинг жҥргізуге халықтың қатысуы; 

3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәселелерге қатысты заңнаманы жетілдіру; 

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық қҧқықты 

зерттеу және қолдану. 

     Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жҥйе дегеніміз - сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

шаралар жҥргізілетін объектілердің жиынтығы, осы қызметті жҥзеге асыратын 

субъектілер, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар. 

Нәтижелер мен талқылау 

1 Прокурорлық қадағалау тиімділігін арттыру бойынша нормативтік сипаттағы 

мемлекетаралық және республика ішінде ведомствоаралық реттеуді кҥшейту; 

2 Қазақстандық прокуратурасын  және оны жетілдіру жӛнінде ҧсыныстар әзірлеу 

қызметін енгізу. 

3 Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 

неғҧрлым толық және прокурорлық қадағалау тиімділігін кӛтеруге арналған ғылыми әдіс 

деп белгіленген заңдардың орындалуын қамтамасыз ету және ғылыми зерттеулер жҥргізу. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңға және мемлекеттік органдардың қҧқықтық 

актілерді ҥстемдігі туралы заңнаманың қолданылуына ерекше назар аудару ҥшін 

тексерулерді жҥзеге асыру.  

Алайда, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы кҥрес туралы 

заңнаманың қолданылуын қадағалау,  прокуратураға қатысты  іс-шаралар бойынша 
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нҧсқауларды қайта қарап шығу.  

Қорытынды 

Прокуратура сотпен бірге мемлекеттің маңызды қҧқық қорғау органы болып 

табылады. Прокуратура қызметінің маңыздылығы, прокуратураның ҧйымдастырылуын 

кӛздейтін конституциялық нормалардың сот жҥйесіндегі нормаларға бірден сәйкес 

келетіндігімен дәлелденеді. 

Прокуратура қҧқық қорғау органдары арасында ерекше орынға ие, ӛйткені ол заң 

шығарушы, атқарушы немесе сот тармақтарына қолданылмайды. Бҧл мемлекеттегі 

заңдылықты қамтамасыз ететін тәуелсіз қҧқық қорғау органы. 

Прокуратураның ҧйымдастырылуы мен қызметі, Қазақстан Республикасының 

Конституциясымен қатар, «Қазақстан Республикасының прокуратурасы туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңында бекітілген. 

Прокуратураның міндеттері заңдылықты, бірлікті және заңның ҥстемдігін 

қамтамасыз ету, адам мен азаматтың қҧқықтары мен бостандықтарын, сондай-ақ қоғам 

мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мҥдделерін қорғау болып табылады. 

Прокуратура қызметінің негізгі мазмҧны - прокурорлық қадағалау. Сонымен қатар, 

прокуратура қылмыстық қҧқық бҧзушылық жасаған адамдарды жауапқа тартады, қҧқық 

қорғау органдарының қылмысқа қарсы іс-қимылын ҥйлестіреді және заң шығару 

қызметіне қатысады. Прокурорлар соттардың істерді қарауына қатысады. Атап айтқанда, 

прокурорлық қадағалаудың бағытына қарамастан, мемлекеттік органдарда және ӛзге де 

ҧйымдарда прокуратура органдарының жҥргізетін тексерулерінің нысанасы, прокурордың 

негізгі міндеттерінің бірі,  сыбайлас жемқорлыққа қарсы кҥрес және ол ҥшін  жасалған 

жағдайларды анықтау, қҧқық бҧзушылықты анықтау, жолын кесу және алдын алу болып 

табылады. 

Сонымен қатар, прокуратура сыбайлас жемқорлыққа қарсы кҥрес бойынша 

қабылданған шаралардың тиімділігін анықтайды.   
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надзора за исполнением законов о противодействии коррупции в Республике Казахстан 

обусловлена как чрезвычайно высокой степенью общественной опасности данного 

правонарушения, так и необходимостью системного улучшения организационно-правовых основ 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, ведь 

одним из значимых вопросов организации противодействия коррупции и мониторинга исполнения 

мер по ее устранению был и остается вопрос о роли и месте прокурорского надзора за 

исполнением законов о противодействии коррупционным деяниям. 

Основой для определения приоритетов прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии коррупции служат результаты иных направлений прокурорской деятельности, в 

первую очередь и главным образом, результаты координационной деятельности органов 

прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Именно при 

осуществлении данной координации все правоохранительные органы оказываются одновременно 

вовлеченными во взаимодействие, в процессе которого наиболее четко проявляются факторы, 

поводы и основания для применения механизмов прокурорского надзора с целью выявлении и 

устранения коррупционных правонарушений, которые невозможно выявить и устранить без 

прокурорско-надзорного вмешательства. 

Ключевые слова: органы прокуратуры, коррупция, государство, правонарушения, 

приоритет, прокурорский надзор, законности, правопорядка,  борьба с преступностью, 

противодействие коррупции. 
Abstract: The article considers the forms and methods of prosecutorial oversight of anti-corruption 

in the Republic of Kazakhstan. 
 Political, economic and social reforms in the Republic of Kazakhstan have focused on the role and 

place of the prosecutor's office in the state mechanism, their appointment and functioning, coordination of 

the role of law enforcement agencies in the fight against crime. In recent years, the issue of monitoring 

the implementation of anti-corruption legislation by prosecutors has become particularly relevant. 

This corruption is present at all stages of the history of any state, in any organized society. It differs 

only in the scope and forms of its manifestation. The Republic of Kazakhstan is no exception. 

Undoubtedly, it is a complex political, legal and socio-economic phenomenon. 

Keywords: law, prosecution authorities, corruption, regulatory legal acts, prosecutorial 

supervision, anti-corruption 
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аға оқытушы, М. Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Казақстан 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТӚТЕНШЕ ЖАҒДАЙ 

ИНСТИТУТЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ-ҚҦҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

 

Тҥйін: Мақала тӛтенше жағдайды қамтамасыз етудің конституциялық қҧқықтық 

негіздерін зерттеуге арналған. Әлемнің бірде-бір мемлекеті экстремалды жағдайлардың, 

жанжалдардың, толқулардың, апаттардың, эпидемиялардың және т. б. әртҥрлі тӛтенше 

жағдайлардың туындауынансақтандырылмаған. Сондықтан Қазақстан Республикасында кез 

келген елдегідей тӛтенше жағдайды енгізу қажет болатын жағдай туындауы мҥмкін. 

Мемлекеттік қҧқықтық реттеудің ерекше, айрықша, тӛтенше қҧралдарына, әлеуметтік 

апаттар мен дағдарыстық жағдайлар жағдайында конституциялық қҧқықтық режимнің 

мазмҧнына ерекше назар аударылады. Мақалада тӛтенше жағдайды енгізу ҥшін негіздер 

тізбесін анықтаудың әртҥрлі тәсілдері талданады. Тӛтенше жағдай кезінде жеке тҧлғаның 

қҧқықтары мен бостандықтарын шектеу тҧрақты, қалыпты қҧқықтық тәртіп кезінде 

қолданылатын қҧқықтар мен бостандықтарды шектеуден ерекшеленетініне назар 

аударылады. 

Кілттік сӛздер: конституция, конституциялық реттеу, адам мен азаматтың 
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қҧқықтары, адам мен азаматтың бостандықтары, адам мен азаматтың қҧқықтарын шектеу, 

тӛтенше режим, тӛтенше жағдай. 

 

Тарих кез келген мемлекеттің азаматтарының ӛміріне, денсаулығына, қҧқықтары 

мен бостандықтарына, конституциялық қҧрылысқа (мысалы, жаппай тәртіпсіздіктер, 

Қарулы бҥліктер, билікті басып алу және иемдену әрекеттері, ҧлтаралық, діни, жергілікті 

қақтығыстар, дҥлей апаттар және техногендік, табиғи және экологиялық сипаттағы әртҥрлі 

тӛтенше жағдайлар және т.б.) қауіп тӛндіретін жағдайлармен бетпе-бет келгенін 

кӛрсетеді.Бҧл қауіптердің сипаты мен тҥрлері, біріншіден, қҧқықтық тәртіпті қолдаудың 

әдеттегі шараларының кӛмегімен олармен кҥресу мҥмкін емес, екіншіден, мемлекеттік 

және қоғамдық институттардың жҧмыс істеуі тиісті тҥрде мҥмкін болмайды. Мҧндай 

жағдайларда мемлекеттік билік органдарының ерекше ӛкілеттіктерін кӛздейтін, мазмҧны 

бойынша ӛзге де қоғамдық тәртіпті қорғау шаралары талап етіледі. Конституциялық 

теориямен және практикамен бҧл шаралар «тӛтенше» деп аталды. 

«Тӛтенше» терминін пайдалану ерекше саяси-қҧқықтық режим (қҧқықтық ықпал 

ету әдістерін жинау) арқылы экстраординарлық жағдайларда қҧқықтық реттеудегі 

ерекшеліктердің болуын кӛрсетеді. Тӛтенше режим шектеу режимінің ең жарқын 

тҥрлерінің бірі болып табылады (ең ҥлкен қолайсыз режим) [1, 16 б.]. Мҧндай режим 

мемлекеттің қалыпты қҧқықтық дамуы мҥмкін болмаған жағдайда белгіленеді. Тӛтенше 

жағдайлар кезінде тіршілік әрекетінің қалыпты жағдайларын қалпына келтіру және 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін шешу іс-шараларды кешенді жҥргізу және 

арнайы-қҧқықтық ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік экономикалық, саяси, 

идеологиялық сипаттағы қҧралдарды қолдану арқылы мҥмкін болады.Тӛтенше 

жағдайларда жеке тҧлғаның ӛмір сҥруі мен ӛмірі оның қауіпсіздігіне ғана емес, жалпы 

алғанда социумның қауіпсіздігіне негізделе отырып, қоғамдық және жеке мҥдделерді 

қанағаттандырудың ӛзара байланысына, келісімділігі және мақсатты бағыттылығына 

негізделген. Дегенмен, тӛтенше жағдайларда қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетігінің 

орталық элементі дәл осы арнайы-қҧқық қҧралдары болып табылады. Шиеленісті тӛтенше 

жағдай жағдайында мҥдделерді келісуді қамтамасыз ететін ӛзге де әлеуметтік қҧралдар 

кӛмекші сипатта болады. Бҧдан басқа, кӛбінесе мемлекеттік-қҧқықтық реттеудің тӛтенше 

әдістерін қолдануда кешігу жанжал мен дағдарыстық жағдайдың ушығуымен айналып 

отыр. 

Тӛтенше жағдайлар кезінде жиі әкімшілік, тіпті кҥштік, қҧқықтық басқару 

әдістерінің пайдасына дәлелдерді естуге болады. Мҧндай ҧстанымның мәні-шҧғыл және 

батыл іс-әрекеттер талап етіледі, ҧзақ сот және қҧқықтық рәсімдерді сақтауға уақыт жоқ, 

керісінше, билік органдарының қосымша аса уәкілеттілігі маневр еркіндігін қалдыра 

отырып, ӛте шапшаң қимылдауы  тиіс. Алайда, қҧқықты тек мемлекеттік және жеке 

еркіндіктің алдын алу қҧралы ретінде ғана емес, сонымен қатар жеке басының 

бостандығына қол сҧғу ҥшін де пайдалануға болатынын И. Кант атап ӛтті[2, б.140].  

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасындағы Тӛтенше жағдай режимінің 

қҧқықтық негізін: ҚР Конституциясы[3], «Тӛтенше жағдай туралы» ҚР Заңы[4], 

Қазақстанға танылған халықаралық қҧқықтық актілер, басқа заңдардағы және тӛтенше 

жағдайдың қандай да бір мәселелерін реттейтін нормалар, тӛтенше жағдай режимін 

қамтамасыз ету кезінде қабылданатын нормативтік қҧқықтық актілер қҧрайды. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-б. 16-т. сәйкес ҚР Президенті: 

республиканың демократиялық институттары, тәуелсіздігі мен аумақтық тҧтастығы, саяси 

тҧрақтылығы, оның азаматтарының қауіпсіздігі елеулі және тікелей қатер тӛнген және 

мемлекеттің конституциялық органдарының қалыпты жҧмыс істеуі бҧзылған жағдайда, 

Премьер Министрмен және  Парламент  палаталарының тӛрағаларымен ресми 

консультациялардан кейін аталған мән-жайлар талап ететін шаралар қолданады. 



«QAZAQTANÝ» respýblıkalyq gylymı jýrnaly 2(6) nómer 2020 jyl,maýsym 

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал 2(6) номер2020 год, июнь 

«QAZAQTANÝ» republican scientific journal 2(6) number 2020 year, june 

 

48 

 

 

Қазақстанның бҥкіл аумағында және оның жекелеген жерлерінде тӛтенше жағдай енгізуді, 

республиканың Қарулы кҥштерін қолдануды қоса алғанда, бҧл туралы Республика 

Парламентін дереу хабардар ете отырып, республиканың Қарулы кҥштерін қолдануды 

қамтамасыз етеді. 

Ӛз нысаны бойынша тӛтенше жағдай – бҧл белгілі бір шектерде жҥзеге 

асырылатын ерекше қҧқықтық режим. Бҧл шектер елдің конституциялық нормалары мен 

халықаралық міндеттемелеріне негізделуге және әрбір жағдайда реттелетін жағдайдың 

ерекшеліктерін, мемлекеттің, қоғамның және азаматтардың нақты мҥдделерін ескере 

отырып, заңмен белгіленген шеңберде белгіленуге тиіс. А. М. Ақаев әділ атап ӛткендей, 

тек «тӛтенше жағдай институты ең алдымен әлеуметтік дағдарысты, яғни мемлекеттегі 

әлеуметтік-саяси қақтығысты реттеуге және шешуге арналған»[5,18 б.]. 

«Тӛтенше жағдай туралы» ҚР қолданыстағы заңында тӛтенше жағдай 

«Азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының 

конституциялық қҧрылысын қорғау мҥддесінде ғана қолданылатын және азаматтардың, 

шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың қҧқықтары мен бостандықтарына, 

сондай-ақ заңды тҧлғалардың қҧқықтарына жекелеген шектеулер белгілеуге жол беретін 

және оларға қосымша міндеттер жҥктейтін мемлекеттік органдар, ҧйымдар қызметінің 

ерекше қҧқықтық режимін білдіретін уақытша шара» деп тҥсініледі[4]. Осы Заңға сәйкес 

ел аумағында енгізілетін тӛтенше жағдай мемлекеттік билік органдары мен олардың 

лауазымды адамдарының, сондай-ақ заңды тҧлғалардың кҥнделікті режимнен ӛзгеше 

жҧмыс істеуінің әрқашан уақытша ерекше қҧқықтық режимін білдіреді. Бҧл ретте тӛтенше 

жағдайды енгізу адамның және азаматтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және 

конституциялық қҧрылысты қорғау ҥшін ғана қолданылады.  

Осылайша, аталған заңдарда берілген тӛтенше жағдай анықтамаларында мынадай 

маңызды сипаттамалар бар: 

- Конституцияға сәйкес тӛтенше жағдайды енгізу; 

- тиісті билік органдары, жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары мен қоғамдық 

ҧйымдар қызметінің ерекше қҧқықтық режимі; 

- қҧқықтық тәртіптің уақытша сипаты; 

- мемлекеттің бҥкіл аумағында немесе жекелеген жерлерде тӛтенше жағдайды 

енгізу мҥмкіндігі; 

- адамның және азаматтың қҧқықтары мен бостандықтарын шектеу мҥмкіндігі. 

Тӛтенше жағдайды енгізу мақсатын қҧқықтық бекіту қызығушылық білдіреді. 

«Тӛтенше жағдай туралы» ҚР Заңының 3-бабы тӛтенше жағдайды енгізу мақсаты 

ретінде: 

а) қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 

б) адамның және азаматтың қҧқықтары мен бостандықтарын қорғау; 

в) Қазақстан Республикасының конституциялық қҧрылысын қорғау. 

Тӛтенше жағдайды енгізудің мақсаты мән-жайларды жою болып табылмайды. 

Әсіресе, тӛтенше жағдай техногендік немесе табиғи сипаттағы жағдайлар бойынша 

енгізілген жағдайларда, тайфунды немесе жанартауды жоя алмайтын жағдайларда заң 

мән-жайларды (себептерді) жоя алмайды. Сондай-ақ әлеуметтік-саяси және қылмыстық 

сипаттағы жағдайларды да жоя алмайды. Ол оларды жою ҥшін жағдай жасай алады – 

органдардың қҧрылымы, кҥштер мен қҧралдарды анықтау, шаралар мен т.б. қолдану. 

«Тӛтенше жағдай туралы» ҚРЗаңы тӛтенше жағдайды енгізу шарттарының толық 

тізбесін береді: 

1) Мемлекеттік шекараның шектес мемлекеттер аумақтарынан жаппай ӛтуі; 

Қазақстан Республикасының конституциялық қҧрылысын кҥштеп ӛзгертуге әрекет ету 

әрекеттері; террористік актілер; Конституцияны бҧза отырып билікті кҥштеп басып алуға 

немесе билікті кҥшпен ҧстап тҧруға бағытталған іс-әрекеттер; қарулы қақтығысты кҥштеп 
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таңу мақсатында басқа мемлекеттер тарапынан арандатушылық іс-әрекеттер; Қазақстан 

Республикасының аумақтық тҧтастығын бҧзу; жаппай тәртіпсіздік, ҧлтаралық және 

конфессияаралық жанжалдар; жекелеген жерлерді, аса маңызды объектілерді экстремистік 

топтармен қоршау немесе басып алу; заңсыз қарулы қҧралымдарды даярлау және олардың 

қызметі; 

2) табиғи апаттардан (жер сілкінісі, селдер, қар кӛшкіні, су тасқыны және 

басқалар), дағдарысты экологиялық жағдайлардан, табиғи ӛрттерден, індеттер мен 

эпизоотиялардан, ауыл шаруашылығы ӛсімдіктері мен ормандардың аурулар мен 

зиянкестермен зақымдануынан, ӛнеркәсіптік, кӛліктік және басқа да авариялардан, 

ӛрттерден (жарылыстардан), кҥшті әсер ететін улы, радиоактивті және биологиялық 

қауіпті заттар шығарындыларымен (шығарылу қатерімен) болған авариялардан, 

ғимараттар мен қҧрылыстардың кенеттен қҧлауынан, бӛгеттердің бҧзылуы салдарынан 

болған табиғи және техногендік сипаттағы тӛтенше жағдайлар; , қамтамасыз етуді, қажетті 

қҧтқару және авариялық-қалпына келтіру жҧмыстарын жҥргізу ҥшін жағдай жасауды 

талап ететін электр энергетикалық және коммуникациялық жҥйелердегі, тазарту 

қҧрылыстарындағы авариялар. 

«Тӛтенше жағдай туралы» ҚР Заңы тӛтенше жағдайды енгізу негіздерін бӛле 

отырып, бҧл мәселені нақты регламенттейді және режимдердің екі тҥрін кӛздейді – 

әлеуметтік қақтығыстарға байланысты жарияланатын "әлеуметтік" тӛтенше жағдай және 

дҥлей апаттар, эпидемиялар және техногендік апаттар кезінде белгіленетін "табиғи" 

тӛтенше жағдай. Ал егер мҧндай жағдайда жаппай тәртіпсіздік басталса және жағдай 

биліктің бақылауынан шықса, онда тӛтенше жағдай әлеуметтік сипаттағы негіздер 

бойынша енгізілуі тиіс. 

«Тӛтенше жағдай туралы»  ҚР Заңы әлеуметтік және табиғи-техногендік тӛтенше 

жағдай кезінде қолданылатын шараларды саралауға мҥмкіндік береді, ӛйткені әлеуметтік 

сипаттағы тӛтенше жағдайларда басқару табиғи-техногендік сипаттағы тӛтенше 

жағдайлардағы басқару қызметінен айтарлықтай ерекшеленеді және азаматтардың 

қҧқықтары мен бостандықтарын шектеу, тәртіп орнату жӛнінде қатаң шаралар 

қабылдауды талап етеді. Тӛтенше жағдай, әлеуметтік сипаттағы кезде тежеу және 

мәжбҥрлеу шаралары, ал табиғи апаттар кезінде – кӛмек кӛрсету шаралары және 

авариялық-қҧтқару жҧмыстары басым. 

Тӛтенше жағдайды кім енгізуге қҧқылы екендігі туралы мәселе маңызды болып 

табылады. Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 16-тармағына және 

«Тӛтенше жағдай туралы» ҚР Заңының 5-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының 

бҥкіл аумағында немесе оның жекелеген жерлерінде тӛтенше жағдайды Қазақстан 

Республикасының Премьер-Министрімен және Қазақстан Республикасы Парламенті 

палаталарының тӛрағаларымен ресми консультациялардан кейін Қазақстан 

Республикасының Президенті Қазақстан Республикасының Парламентін дереу хабардар 

ете отырып, тиісті жарлықпен енгізеді. Тӛтенше жағдайды енгізу туралы Жарлық 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресми баспа басылымдарында дереу 

жариялануға тиіс және барлық бҧқаралық ақпарат қҧралдары халықтың назарына 

жеткізеді. Бҧл Жарлық ҚР Президенті белгілеген мерзімде қолданысқа енгізіледі. 

Правомерность ҧқсас болуы мҥмкін негізделген келесі: 

- біріншіден, мемлекет басшысының ӛз билігінде дағдарыстық жағдайларға ден 

қоюдың неғҧрлым тиімді тетігі бар. Шешім қабылдау тәртібінен бастап кҥш 

қҧрылымдарын ақпараттық және жедел басқаруға дейін барлығы тӛтенше шараларды тез 

іске қосуға ықпал етеді; 

- екіншіден, тӛтенше жағдайды енгізу туралы жарлық уақытша сипатта болады, 

ӛйткені: 

а) Тӛтенше жағдайлар болған кезде ғана әрекет етеді; 



«QAZAQTANÝ» respýblıkalyq gylymı jýrnaly 2(6) nómer 2020 jyl,maýsym 

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал 2(6) номер2020 год, июнь 

«QAZAQTANÝ» republican scientific journal 2(6) number 2020 year, june 

 

50 

 

 

б) заңда оның қолданылу мерзімі белгіленген; 

в) ел парламентінің міндетті бекітуіне жатады. 

- ҥшіншіден, тӛтенше жағдайды енгізудің мҧндай тәртібі, тҧтастай алғанда, 

биліктің бӛліну принципіне жауап береді: «Атқарушы билік тӛтенше жағдайды 

заңнамалық билік жасайтын кезде кҥту мҥмкін болмаған немесе орынсыз болған кезеңде 

ғана жариялауға қҧқығы болуы тиіс. Ал заң шығарушы билік тӛтенше жағдай мәселелері 

бойынша атқарушы билік ӛкілеттіктерінің кӛлемін нақты реттеуі тиіс. Сот билігі мен 

прокуратура органдары тӛтенше шараларды қолдану заңдылығын кҥзетуге тиіс»[7,78 б.]. 

Заңда Республика Президентінің тӛтенше жағдай енгізу туралы Жарлығының 

мазмҧны белгіленген (6-бап). Ол мынадай деректемелерді қамтуы тиіс: 

1) осы Заңның талаптарына сәйкес келетін, тӛтенше жағдайды енгізуге негіз болған 

мән-жайлар; 2) тӛтенше жағдайды енгізу қажеттілігінің негіздемесі; 3) тӛтенше жағдай 

енгізілетін жердің шекаралары; 4) тӛтенше жағдай режимін қамтамасыз ететін кҥштер мен 

қҧралдар; 5) осы Заңға сәйкес енгізілетін шаралар мен жеке тҧлғалардың қҧқықтары мен 

бостандықтарын, заңды тҧлғалардың қҧқықтарын, сондай-ақ оларға қосымша жҥктелетін 

міндеттерді уақытша шектеулердің тізбесі; 6) тӛтенше жағдай енгізілген кезеңде 

қҧрылатын мемлекеттік басқарудың арнаулы органдары және олардың ӛкілеттіктері; 7) 

тӛтенше жағдай режимі кезінде қолданылатын шараларды жҥзеге асыруға жауапты 

мемлекеттік органдар (лауазымды адамдар); 8) тӛтенше жағдай енгізілген уақыт және 

қолданылу мерзімі кӛрсетілуге тиіс. 

Тӛтенше жағдайдың қолданылу мерзіміне мынадай талаптар белгіленген (Заңның 7 

– бабы): Қазақстан Республикасының бҥкіл аумағында енгізілетін тӛтенше жағдайдың 

қолданылу мерзімі 30 тәуліктен, ал оның жекелеген жерлерінде енгізілетін тӛтенше 

жағдайдың қолданылу мерзімі-60 тәуліктен аспауға тиіс; тӛтенше жағдай енгізілген 

мерзім ӛткеннен кейін тӛтенше жағдай тоқтатылды деп есептеледі; тӛтенше жағдайды 

енгізуге негіз болған мән-жайлар жойылмаған кезде.ҚР Президенті оның қолданылуын 

тиісінше 30 және 60 тәулік шегінде тиісті акт шығару арқылы ҧзартуға қҧқылы. 

Қазақстан Республикасындағы тӛтенше жағдай елдің барлық аумағында да, оның 

жекелеген аудандарында да енгізілуі мҥмкін. Тӛтенше жағдай енгізілген кезде мән-жайлар 

жиынтығынан шығу қажет. Тек олар оны енгізуге негіз бола алады. Мемлекеттің қандай да 

бір аумағында тӛтенше жағдайды енгізудің орындылығын және тӛтенше жағдай 

енгізбестен конституциялық қҧрылысты қорғау мҥмкіндігін негізге алу қажет.Бҧдан басқа, 

Қазақстан Республикасының Президентіне тӛтенше жағдай енгізілген жағдайда, 

халықаралық міндеттемелерді орындау ҥшін азаматтардың қҧқықтары мен 

бостандықтарын шектеуге байланысты халықаралық шарттар бойынша елдің ӛз 

міндеттемелерінен ауытқуы туралы БҦҦ Бас хатшысына хабарлау жӛнінде шаралар 

қабылдау міндеті жҥктелген. 

Сонымен қатар, заңнамада тӛтенше жағдайды жариялау ҥшін барлық негіздер мен 

жағдайлар болған, ал Президент қандай да бір себептерге байланысты ӛзінің жеке-дара 

қҧқығын пайдалана отырып, оны енгізбеген және бҧл ретте ешқандай жауапты болмаған 

жағдайда ешқандай қҧқықтық кепілдіктер қамтылмайтынын атап ӛту қажет. Бҧл жағдай 

конституциялық-қҧқықтық реттеуді талап етеді. Осы қҧқықтық проблеманы шешу 

мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасына: а) ел парламентіне Президентпен 

қатар тӛтенше жағдайды енгізу қҧқығын беру немесе б) Президенттің жауапкершілігін 

Конституциялық бекіту жолымен тиісті ӛзгерістер енгізу орынды болар еді. 

Адамның қҧқықтары мен бостандықтарына, мемлекеттің конституциялық 

қҧрылысына тікелей нақты болмай қоймайтын және тӛтенше қауіп тӛндіретін тӛтенше 

жағдайларды жою кӛбінесе тӛтенше жағдайдың уақтылы және тиімді қолданылуына 

байланысты, ол ҥшін тиісті қҧқықтық кепілдік қажет. 

Тӛтенше жағдай режимінің қолданылуы кезінде Қазақстан Республикасының 
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заңнамасы ӛкілді биліктің жоғары органын таратуға тыйым салады. Мәселен, «Қазақстан 

Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы» ҚР 

Конституциялық заңының 36-бабының 2-тармағына сәйкес Парламент пен Парламент 

Мәжілісін тӛтенше жағдай кезінде таратуға болмайды. Бҧл тӛтенше жағдай мемлекеттің 

қауіпсіздігіне, оның конституциялық қҧрылысына, азаматтардың ӛмірі мен денсаулығына 

қауіп тӛндіруіне байланысты енгізілуіне байланысты. Бҧл ретте мемлекеттік биліктің 

барлық органдары, оның ішінде заң шығарушы органдары тӛтенше жағдайды енгізуге 

әкеп соққан мән-жайларды жою ҥшін ерекше жауапты болады. Тӛтенше жағдай кезінде 

мемлекет қолданыстағы парламентсіз қала алмайды, ол елдегі жағдайдың ӛзгеруіне тиісті 

нормативтік актілермен уақтылы ден қоюға тиіс. 

«Тӛтенше жағдай туралы» ҚР Заңының (9,21-баптары) тӛтенше жағдайдың кҥшін 

жою мен тоқтатудың қҧқықтық салдарларына қатысты ережелерді қамтиды. Сонымен 

қатар, бҧл мәселені тҥсіндіру ӛте маңызды. Барлығы ҥш тҥрі бар, олардың пайда 

болуымен тӛтенше жағдай әрекет етуін тоқтатады: 

1. Президенттің тӛтенше жағдайды Парламенттің жҥргізуі туралы Жарлығын 

бекітпеуі салдарынан тӛтенше жағдайды тоқтату; 

2. Тӛтенше жағдай енгізілген мерзім ӛткеннен кейін оны тоқтату; 

3. ҚР Президентінің тӛтенше жағдайды жоюы. 

Мерзімнің аяқталуы салдарынан тоқтату тӛтенше шаралардың уақытша сипатына 

байланысты - егер тӛтенше жағдай жарияланған мерзім ӛтіп кетсе, ал тӛтенше жағдайды 

ҧзарту туралы жарлық қабылданбаса, тӛтенше жағдай режимі ӛзінің қолданылуын 

автоматты тҥрде тоқтатады.Тӛтенше жағдай енгізілген мерзімнің аяқталуы салдарынан 

оның тоқтатылуы арнайы заңдық бекітуді қажет етпейді, алайда қҧқық қолдану органдары 

мен халыққа тӛтенше жағдайдың тоқтатылуын ресми растау қажет, мысалы, бҧқаралық 

ақпарат қҧралдары арқылы уәкілетті лауазымды адамның ӛтініші тҥрінде. 

Тӛтенше жағдайдың кҥшін жою, Егер қауіпсіздік қатері тӛтенше жағдай 

жарияланған уақыт басталғанға дейін жойылған жағдайда, Президенттің Жарлығымен 

жҥргізіледі. Сипаты бойынша қҧқықтық салдарлар арасындағы кҥшін жоюға және 

тоқтатуға салдарынан мерзімі ӛткенге айырмашылық жоқ. Бірақ басқару теориясы 

тҧрғысынан қарағанда айырмашылық бар - жою мемлекеттік билік органдарының 

жағдайды қалыпқа келтіруде, тӛтенше шараларды қолдану ҥшін негіздердің жоғалуында 

сӛзсіз сенуін білдіреді, бҧл мерзім аяқталуының салдарынан тоқтату туралы айтуға 

болмайды. Тӛтенше жағдай тӛтенше жағдайды жоюға ешқандай қатысы жоқ әр тҥрлі 

факторларға байланысты ҧзартылмауы мҥмкін-саяси кҥштердің кҥресі, басқарушылық 

қателер. Тӛтенше жағдайдың кҥшін жою тек билік қҧрылымдарында ғана емес, сонымен 

қатар халықтың да қауіпсіздік қатері жойылып, режим мақсатына қол жеткізілгеніне кҥмән 

туғызбауы тиіс. 

Тӛтенше жағдайдың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін оның кҥшін жоюды 

кҥшін жою кҥні мен уақытын кӛрсете отырып, ҚР Президенті жҥргізеді. Тӛтенше 

жағдайдың қолданысын тоқтату (жою) мынадай қҧқықтық салдарға әкеп соғады: 

- тӛтенше жағдай режимін қамтамасыз ету ҥшін қабылданған нормативтік 

қҧқықтық актілер кҥшін жояды; 

- тӛтенше шараларды қолдануға және басқарудың ерекше тҥрінің әсеріне 

байланысты туындаған қҧқықтық қатынастар тоқтатылады. 

Ең алдымен тӛтенше жағдайды енгізу туралы жарлық кҥшін жояды. Тиісінше 

тӛтенше жағдайды енгізу туралы Жарлықта кӛзделген тӛтенше шаралардың қолданылуы 

тоқтатылады. Бҧл ретте, егер басқарудың ерекше нысанын жою кадрлық және 

материалдық-техникалық мәселелерді шешу қажеттігіне байланысты дереу мҥмкін 

болмаса, онда тӛтенше шараларды пайдалану тӛтенше жағдай жойылған сағаттан бастап 

тоқтатылады. 
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Тӛтенше жағдайды қҧқықтық талдауды жалғастыра отырып, тағы бір маңызды 

сәтті атап ӛтпеуге болмайды. Әңгіме адам мен азаматтың қҧқықтары мен бостандықтарын 

шектейтін тӛтенше шаралар туралы болып отыр. Оларды егжей-тегжейлі қарастырмай, 

«Тӛтенше жағдай туралы» ҚР Заңы (15-бап) тӛтенше жағдай кезінде мемлекеттік билік 

және басқару органдары қолданатын тӛтенше шаралар мен уақытша шектеулерді 

анықтайды. 

Тӛтенше шаралар деп «Тӛтенше жағдай туғызған, заңда кӛзделген заңдық 

нысандарда кӛрсетілген және мінез-қҧлықтың режимдік ережелерін, ерекше басқару 

нысандарын белгілеу мен қолдауға және қауіпсіздік қатерінің туындауына және дамуына 

кедергі келтіретін жағдайлар жасауға бағытталған басқару қызметі» тҥсініледі [9, 21б.]. 

Р. А. Максимовтың пікірінше, «бҧл шаралар тек тӛтенше жағдайда ғана 

қолданылуы мҥмкін, мазмҧны бойынша қҧқықтар мен бостандықтарды шектеу, 

азаматтарға қосымша міндеттер қою, мемлекеттік биліктің тиісті органдарының 

ӛкілеттіктерін ӛзгерту болып табылады»[10,117б.]. Мҧндай шараларды қолдану кезінде, А. 

Михайлова атап ӛткендей, «олардың ӛзінің шектеу және ескерту ықпалына қарамастан, 

адам қҧқықтарын сақтай отырып, тіл тигізбеуі тиіс екенін есте сақтау маңызды»[11, 15 б.]. 

Тӛтенше жағдай жарияланған жерлерде мемлекеттік органдардың ӛкілеттіктері 

кеңейтіліп қана қоймай, сонымен қатар мемлекеттік басқарудың жаңа нысандарын енгізу 

кӛзделіп отыр. Мысалы, «Тӛтенше жағдайдың қҧқықтық режимі туралы» Тәжікстан 

Конституциялық заңының 13-бабына сәйкес, тӛтенше жағдай аймағында мемлекеттік 

органдар ӛз функцияларын жҥзеге асырмаған немесе Конституцияға қарсы қызметке жол 

берген жағдайларда, ел немесе оның жекелеген бӛліктерін басқарудың уақытша ерекше 

нысаны белгіленуі мҥмкін[12]. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-т.75-б. сәйкес тӛтенше соттар қҧруға 

тыйым салынады. Бҧл норма тҧрақты сипатқа ие және қандай қоғамдық-саяси жағдайдың 

туындағанына қарамастан, соттардың ӛкілеттігі тоқтатыла тҧруы мҥмкін емес. Тӛтенше 

жағдай енгізілген аумақта сот әділдігін елдің заңнамасында белгіленген сот органдары 

ғана жҥзеге асырады.Сот ісін жҥргізу ҚР Конституциясына және ӛзге де тиісті заңнамалық 

актілерге сәйкес жҥзеге асырылады. Тӛтенше соттардың қандай да бір нысандарын немесе 

тҥрлерін қолдануға жол берілмеуі ерекше маңызды. Егер тӛтенше жағдай аумағында сот 

органдарының сот тӛрелігін тиісінше жҥзеге асыруы мҥмкін болмаса, онда Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының шешімі бойынша ӛздері қарайтын істердің аумақтық 

соттылығы ӛзгертілуі мҥмкін. 

Салыстырмалы-қҧқықтық талдауды аяқтай отырып, заңдарда тӛтенше жағдайды 

енгізу және қамтамасыз ету қағидаттары туралы арнайы баптың болуы кӛзделмеген, оны 

елеулі кемшіліктерге жатқызуға болады. Қазіргі уақытта Халықаралық қҧқық тӛтенше 

жағдай институтына қойылатын міндетті талаптарды әзірледі, олар тӛтенше жағдай 

туралы заңнаманың қҧқықтық сипатын және оны қолдану практикасын анықтауға 

кӛмектесетін индикатордың мәнін алды.Тӛтенше жағдайдың негізгі принциптері: 

айрықша қауіп, ресми хабарландыру, ӛлшемділік, кемсітпеушілік, абсолютті қҧқықтар мен 

бостандықтарға қол сҧғылмаушылық, әлемдік қоғамдастықты хабарлау, қҧқықтық тәртіп 

және уақытша сипат болып табылады [13]. 

Талданатын заңдарды жетілдіру мақсатында халықаралық принциптермен қатар 

Қазақстан Республикасының қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы ҧлттық 

заңнамасымен бекітілетін: адам мен азаматтың қҧқықтары мен бостандықтарын қҧрметтеу 

және сақтау; заңдылық; адам мен азаматтың, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету жӛніндегі ӛзара жауапкершілігі; қауіпсіздікті қамтамасыз ету кҥштерінің 

іс-қимылдарын жедел ӛзара ақпарат алу және келісу; қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

жӛніндегі іс-қимылдардың барлық жиынтығын іске асыруды бақылау; қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету; халықаралық қауіпсіздік жҥйелерімен интеграциялау және т.б. [14].  
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Ҧсынылған қағидаттардың мәні олардың адам мен азаматтың қҧқықтары мен 

бостандықтарын заңды шектеудің кепілі болып табылатындығымен айқындалады. Негізгі 

бастамалар ретінде жалпы қағидаттар бола отырып, тӛтенше жағдай режимін қамтамасыз 

ету субъектілері органдар мен кҥштердің ӛз міндеттерін орындауға дайындығының 

неғҧрлым жоғары деңгейін қамтамасыз ете алады. Олардың болмауы немесе тӛтенше 

шараларды қолданудың нақты жағдайында бҧзылуы біздің алдымызда қҧқықтық емес, 

тӛтенше жағдай «фиктивті» институты дегенді білдіреді[15, б.36]. Қағидаттарды негізгі 

бастапқы ережелер ретінде бекіту тӛтенше жағдай институтының барлық субъектілерінің, 

атап айтқанда тӛтенше жағдай режимін қолдау ҥшін тартылатын қҧқық қорғау 

органдарының қҧқықтық нормаларының сипатын және практикалық қызметін сӛзсіз 

айқындайды. 

Осылайша, тӛтенше жағдай енгізілген кезде мемлекет жоғарыда аталған барлық 

қағидаттарды сақтауы тиіс. Тӛтенше жағдай енгізілген жағдайда ғана заңды ақталған, ал 

адамның қҧқықтары мен бостандықтарын шектеу заңды болып саналады. 

Тӛтенше жағдай туралы отандық заңнаманы зерделеп, мыналарды атап ӛту қажет: 

- Қазақстанда тӛтенше жағдай енгізу мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, 

адамның қҧқықтары мен бостандықтарын қорғаудың мәжбҥрлі және уақытша шарасы 

болып табылады, ӛйткені ол адамның қҧқықтары мен бостандықтарын және қоғам мен 

мемлекеттің мҥдделерін қорғауға бағытталған; 

- мемлекеттік биліктің тиісті органдарына адам мен азаматтың қҧқықтары мен 

бостандықтарын шектеуді қолдану, сондай-ақ тӛтенше жағдай режимін қамтамасыз етудің 

уақытша арнайы органдарын қҧру мҥмкіндігін беру; 

- тӛтенше жағдайды енгізу Қазақстан Республикасы Конституциясының мәтінімен 

тікелей кӛзделген және заңмен нақтыланады, ал енгізу тәртібі ел ішінде - Парламентпен, 

сондай-ақ халықаралық аренада - халықаралық ҧйымдарды міндетті тҥрде хабардар етуді, 

ал олар арқылы - басқа мемлекеттердің басшылығын белгілі бір рәсімді сақтауды талап 

етеді; 

Тҧтастай алғанда, кез келген демократиялық қҧқықтық мемлекетте тӛтенше жағдай 

институты қауіпсіздік пен конституциялық қҧрылысты, адам мен азаматтың қҧқықтары 

мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз етудің мемлекеттік-қҧқықтық жҥйесінің 

маңызды және қажетті элементі болып табылады деген қорытынды жасауға болады. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию конституционно правовых основ обеспечения 

чрезвычайного положения. Ни одно государство мира не застраховано от периодического 

возникновения различного рода экстремальных ситуаций, конфликтов, волнений, катастроф, 

эпидемий и т.д. Поэтому в Республике Казахстан, как и в любой стране, может возникнуть 

ситуация, при которой необходимо введение чрезвычайного положения. Особое внимание 

уделяется особым, исключительным, чрезвычайным средствам государственно правового 

регулирования, образующим содержанием конституционно правового режима в условиях 

социальных бедствий и кризисных ситуаций. В статье анализируются различные подходы к 

определению перечня оснований для введения чрезвычайного положения. Обращается внимание 

на то, что ограничения прав и свобод личности в условиях чрезвычайного режима отличаются от 

ограничений прав и свобод, действующих при стабильном, нормальном правовом порядке. 

Abstract: The article is devoted to the study of the constitutional and legal bases for ensuring a 

state of emergency. No country in the world is immune from the periodic occurrence of various kinds of 

extreme situations, conflicts, unrest, catastrophes, epidemics, etc. Therefore, in the Republic of 

Kazakhstan, as in any country, there may be a situation in which it is necessary to introduce a state of 

emergency. Special attention is paid to special, exceptional, emergency means of state legal regulation 

that form the content of the constitutional legal regime in conditions of social disasters and crisis 

situations. The article analyzes various approaches to determining the list of grounds for the introduction 

of a state of emergency. Attention is drawn to the fact that restrictions on the rights and freedoms of the 

individual under emergency conditions differ from restrictions on the rights and freedoms that operate 

under a stable, normal legal order. 
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MODERN PROCESSES OF MODERNIZATION OF THE ECONOMY  

OF FOREIGN COUNTRIES 

 
Annotation. This article examines the structure of the economy as a factor of modernization and 

economic growth in Kazakhstan and the leading developed countries of the world. The role of big 

business in the modernization process is revealed. The analysis of directions and mechanisms of 

modernization of the most important sectors of the economy, including the basic branches of material 

production and services. The role of the state in creating institutional conditions for modernization is 

revealed, including the place of modern state-owned enterprises and public-private partnerships in the 

modernization of the economy of developing countries. Conceptual approaches to the reindustrialization 

of the Kazakh economy are formulated. 

When studying the theoretical and practical foundations of modernization, the main issue is the 

study of new methods of conducting modernization activities. Modernization should be comprehensive 

and take into account economic, social, political and cultural transformations that cannot be carried out 

separately from each other.  

Based on the identified real problems that hinder the implementation of modernization 

transformations, strategic directions for their solution and long-term development are determined. These 

areas include: the structural policy of the state, the development of rank institutions, and the role of 

human capital. 

Keywords: modernization, economic growth, human capital, material production, concept, 

structure of the economy, reindustrialization. 

 

Introduction 

Currently, the existing potential of the domestic industry is significantly inferior to the 

requirements of the world market, while it is the industry that increases the efficiency and 

competitiveness of production, plays a significant role in its rapid growth. Due to the high level 

of competition that has developed in the world, there is a need to constantly improve the level of 

production efficiency, which is achieved through the introduction of modernization in the 

production processes at the enterprise. At the same time, it should be especially emphasized that, 

despite the importance of state assistance to small innovative industrial enterprises, the focus 

should be on restoring and increasing the efficiency of large industrial complexes, under clear 

and, if necessary, strict state control [1, p.83-91]. In this regard, the solution to the problem of 

effective strategic development of the domestic industry is directly related to the technological 

modernization of industrial complexes, which currently need new modern equipment, 

technologies and methods for further effective development. Organizational and technological 

policy, in this case, acts as a response to the ongoing changes in the current socio-economic 

conditions of market economy. 

Theoretical analysis  

Modern arguments on the subject of modernization should not be identified with the theory 

of modernization, which emerged in the 1950s in the United States and had a strong influence on 

the political discourse of all subsequent decades. This American concept, designed to address the 

transition from «backwardness» to «modernity»,  was a specific product of the post-world war II 
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era. Based on numerous simplifications, the theory of modernization treats the historical process 

as one-line and without alternative. It has been the subject of crushing criticism many times, 

including in the West. 

Modernity is usually interpreted as a transition from a traditional society to an industrial 

one. It is based on Talcott Parsons ' interpretation of max Weber's views in the spirit of the 

universality of Western-style capitalism, the need for Westernization to be accepted by all 

countries of the world. Parsons ' closest associate was Edward Shiels. 

Professor Craig Calhoun writes: «Regarding modernization, it is very important to 

understand that this is an American theory that arises precisely after the victory in world war II. 

It was a project of the American liberal-centrist intelligentsia. The idea was that the 

modernization theory should spread from America, primarily to Western Europe, where it is 

being developed, although it is being developed in the United States; it should be adopted in 

other countries. Of course, I have something to do with it, but not personally: I was too young in 

those days. But the Central Agency for developing the theory of modernization was the social 

science Council. That is, they were my predecessors in my post of President and many of the 

senior employees of my institution» [2]. 

Thus, the theory of modernization is a product of the era that began after the Second world 

war. It reflected the desire of the United States to subjugate intellectually the countries of the 

«third world», freed from direct colonial dependence, and if possible to include in the sphere of 

its ideological influence the socialist countries led by the Soviet Union [2]. 

According to Craig Calhoun, «this was based on the axiom that the governments and 

peoples of the so-called traditional countries would have to accept with enthusiasm the 

theoretical predictions and political prescriptions given to them by scientists from Harvard, 

Oxford, or Berkeley. Because it was believed that they should all want to be modern, we must 

reach the level of development of the modern world, it has emerged to pose the question of the 

dichotomy between traditional and modern world» [2]. 

The theory of Parsons and Shiels interested the political and business circles of the United 

States. Huge amounts of money were allocated from public and private funds for its 

development. The Ford Foundation provided the most generous grants, because the business 

community behind it understood that countries that accepted the modernization theory would 

also accept American investments that promised huge profits. For politicians, it was important 

that this theory created a large number of jobs for experts who went as advisers to governments 

in the «third world». 

Its creators believed that social and economic changes are one-line, and therefore less 

developed countries should follow the same path as more developed countries. They argued that 

changes are irreversible and inevitably lead the development process to a certain final - 

modernization. From their point of view, changes are gradual, cumulative and peaceful. They 

also believed that the stages that change processes go through are necessarily sequential - none 

of them can be skipped. Finally, they extolled progress, believing that modernization would 

bring about a General improvement in social life and human conditions. 

Even without the theory of modernization, the West could claim leadership, mainly in most 

of the «third world» countries that needed economic assistance. Therefore, he could easily 

impose his «modernity» on them. But there was also the Soviet Union, Eastern European 

countries, China, Vietnam, and Cuba. They had their own theory of modernity, their own 

understanding of industrial society, which denied the universality of the Western model. 

So an additional theory was needed to explain «who are the good guys in this world and 

who are the bad guys». It became the theory of «opensociety» by Karl Popper, who denounces 

the socialist world for undemocratic and autarky. 

Results and discussion 

The economic development of Kazakhstan is characterized by a contradiction: on the one 
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hand, there is economic growth, on the other hand, there are negative changes that lead to the 

weakening of the most progressive elements of the economic structure. 

Resolving the contradiction between today's economic growth and the introduction of 

progressive changes in the structure of the economy is impossible without a corresponding 

national strategy for structural changes. The goals of such a strategy should not be a quantitative 

increase in the main economic indicators, but a qualitative shift. First, it reflects the effectiveness 

of economic growth and its consequences for the quality of life in the country, and secondly, a 

qualitative shift in the structure of technical, economic and socio-economic relations, which is 

subordinate to the interests of the internal structural balance of the economy and the possibility 

of inclusion in global technological processes based on the commodity sector. 

In Kazakhstan, as you know, the structure of economic sectors was formed on the basis of 

the existing resource potential. The basis of Kazakhstan's economic potential at the present stage 

is large reserves of fuel and energy raw materials, primarily hydrocarbons. Proven oil and gas 

reserves in Kazakhstan according to British Petroleum amounted to 5.6 billion tenge (1.3% of 

world reserves). Kazakhstan ranks third in the post-Soviet space [3]. 

Among non-ferrous metal ores located in Kazakhstan, chromites (1st place, 45.8% of 

world reserves), titanium (9.2%), rhenium (7.6%), cadmium (5.5%), zinc (4.8%), as well as iron 

ore, molybdenum and Nickel have the largest share in global reserves (1-1,8%) [4]. 

The development of Kazakhstan's economy was subordinated to the interests of raw 

materials and food supply throughout the country, the implementation of the nuclear and space 

programs of the former USSR. At the same time, the role of such a structure-forming factor as 

the need to produce final products was poorly taken into account, the main focus was on the 

supply of finished products from other republics and for import. The result is a distorted 

"truncated" inefficient structure of the economy. 

Not only has unnecessary production been washed away, which makes the structure of the 

economy heavier and deformed, but the structure of the national economy has become even more 

pronounced in terms of raw materials. Thus, despite the significant potential of the agro-

industrial sector (the third part of the arable land of the CIS is located on the territory of the 

Republic), which can ensure the security of the Republic, the share of agriculture in GDP is 

declining. 

Industrial production, even in the industrial era, is still the basis of the country's economic 

power, the core of its production and technological potential, the expansion and qualitative 

renewal of which is a material and technical part of the reproduction process [5]. However, the 

direction and intensity of structural changes in the Republic's industry demonstrate the deepening 

of structural disproportion towards the strengthening of the role of the mining industry. 

According to statistics, more than 45% of production is accounted for by oil and gas 

production, 42.3% is accounted for by the manufacturing industry, which is mainly represented 

by the metallurgical industry (17.8%), food (7.6%), chemical products (5.8%), i.e. products of 

primary processing. 

In 2019, the output of mechanical engineering and Metalworking increased by 1.5%. With 

undisputed positive success in the development of mechanical engineering as a whole, it can not 

cope with its function of presenting the national economy with a wide range of high-quality and 

competitive products. 

Production of services is characterized by an increase in their share in GDP, from 54% to 

62.2%, which is quite natural in market conditions, while improving the quality of services 

provided, but not at the expense of the price factor. 

The service sector is the most diversified in the national economy. In recent years, it has 

been developing dynamically, new niches are being created quickly, and a large number of 

interconnected basic sectors are being formed, which is reflected in macro indicators. The real 

estate market is actively developing, and trade and intermediary activities are expanding. 
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However, the services market shows a fairly low level of development of educational, medical, 

financial and investment services compared to developed countries. 

The need for structural changes based on the diversification of production and the use of 

new technologies is confirmed by the employment of the population of the Republic of 

Kazakhstan in the main sectors of the economy. 

A striking example is the Republic's agriculture. The share of agriculture in GDP is steadily 

declining: from 8.2% in 2000 to 4.6% in 2019, which indicates negative trends in its 

development.  

This sector employs a significant number of people, and production is only 4.6% of GDP. 

These data confirm the low efficiency of agriculture, which, in turn, indicates an appropriate 

level of labor productivity and inefficient use of human potential. 

In this regard, it should be noted that the modern manufacturing industry stimulates the 

demand for highly skilled labor, contributes to the creation of new jobs, since each additional job 

in the industry creates 0.5-2 jobs in other sectors [6]. Reducing the growth rate of employment in 

the leading sectors of the economy can only be justified as a result of improving production 

efficiency by increasing labor productivity, modernizing and introducing advanced technologies, 

and attracting investment. 

In the process of reducing the share of agriculture and manufacturing in the total 

employment structure in these years, they were replaced by financial, insurance, housing, 

household and food services. Market reforms for these professional groups are more favorable 

conditions for economic activity, which has led to high offers in the labor market, both at the 

expense of those whose preferences after graduation were in favor of these professions, and 

those who received a second higher education. 

Investment directions determine the prospects for changing the existing sectoral structure 

of the economy, which significantly affects the parameters of the sectoral distribution of capital 

investments. Despite the decrease in the share of production in the structure of domestic 

investment in fixed assets during the reporting period, the effect of this factor remains. 

Thus, in 2019, 35.1% of investments in fixed assets were made in this sector of the 

economy of Kazakhstan. Oil and natural gas production remains a priority for investment. The 

share of transport in which pipeline transport plays a leading role has grown significantly, due to 

the development of oil and gas fields and the need to deliver hydrocarbons to the end user. 

There is a tendency to reduce the share of capital investment in manufacturing, although 

this sector of the economy has a multiplier effect for all sectors of the economy. Thus, 1 dollar of 

investment in manufacturing leads to a GDP growth of 1.5 dollars, and in all other sectors, 

except agriculture, less than 1 dollar per dollar is invested in the economy [6]. 

The direction and intensity of the distribution of domestic investment in other sectors 

during the analyzed period also had some changes. It is important to note a significant decrease 

in the importance of trade and the economy related to public administration. The share of the 

sub-sector in the production and distribution of electricity, gas and water has more than doubled. 

In recent years, priority funding has been allocated to projects in the field of thermal and 

hydroelectric power. 

In General, the following main characteristics of structural changes in investment in the 

Republic's economy can be distinguished: 

- structural changes in industrial investment have led to a decrease in their share in 

processing and increased production of fuel and energy, despite their crucial role in the 

modernization of the Republic's economy; 

- extremely low investment activity in agriculture, which did not allow us to seriously 

change the material and technical potential of the agro-industrial complex; 

- a small share of investment in public institutions, social sectors of education and health 

can hardly be considered a positive trend when describing the country's economic development. 
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Thus, all of the above makes it possible to assess the current sectoral structure of domestic 

investment in the Republic as unsatisfactory. 

The key problem of modernizing changes in domestic industrial enterprises should be 

considered insufficient elaboration of the principles of increasing the modernization of 

Kazakhstan's society. Considering such problems in the context of modern realities, it is possible 

to identify an interconnected set of problems in their interaction.  

It is known that scientific, technical and social progress develops in parallel, they depend 

on each other and actively interact. However, the increasing importance of technical means does 

not detract from the leading role of man. The most complex machines and mechanisms that form 

the basis of technological modernization, all scientific inventions and high-tech processes, can 

function successfully only thanks to human labor and intelligence [3, p. 34-35].  

The above suggests that, for example, the development of domestic engineering should 

adhere to an intensive, advanced development path, which implies a comprehensive solution to 

the accumulated interrelated and mutually dependent problems in the legislative, regulatory, 

financial, economic, educational, human resources and other areas [7]. The research made it 

possible to identify factors that are crucial in solving the above problems and affect the 

development of the innovation process. 

The analysis of factors that determine the development of modernization processes in 

modern economic conditions has shown that the main problem of modernization of production of 

domestic industrial enterprises is the problem of attracting investment for the modernization of 

production. Among the factors that limit the investment activity of domestic enterprises, the first 

place is currently occupied by insufficient financial resources (68 %), the second place– the 

uncertainty of the economic and political situation (49%).  

Practice shows that domestic enterprises lack their own financial resources to modernize 

production. And to attract debt capital, enterprises must show a well-developed investment 

project that proves the effectiveness of the invested resources, which is complicated by the lack 

of transparency of financing, sales, bidding and tenders [8, p.76-79]. In conditions of insufficient 

financial resources, both their own and borrowed, industrial enterprises do not have the 

opportunity to update their technological base, introduce innovations and move to a new 

technical level of development. 

Thus, the common problems characteristic of the current level of development of 

Kazakhstan's industrial enterprises, derived from the key problem, are: 

1. Modernization of industrial enterprises that corresponds to the directions of the 

economic policy of the Republic of Kazakhstan.  

2. Principles and laws of building innovative models of industrial enterprises development.  

3. Tools for increasing investment attractiveness of the Republic of Kazakhstan and 

rational distribution of investments by economic sectors.  

4. Conducting a policy of maximum resource savings in conditions of low investment 

attractiveness.  

Against the background of a deep shortage of material resources, dynamic changes in the 

modernization process at industrial enterprises have a negative character. A set of measures to get 

out of this situation aimed at optimizing the modernization policy of enterprises should include 

the creation of a system of maximum resource savings, the use of resource-saving technologies, 

and the interaction of all elements of production.  

This leads to the conclusion that the modernization of industrial enterprises must be 

managed, and its system-forming components must be optimized [9, p. 45-46]. Among the 

existing ways of managing modernization, let's consider one that, due to the accelerating pace of 

NTP, is associated with the elasticity of the organizational management structure, which should 

be understood as its ability to transform to the requirements dictated by changing environmental 

and production conditions.  
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The determining influence on the strategic development of an industrial enterprise is 

exerted by the state of the economy, while the modernization process as the basis of 

organizational and technical policy proceeds with varying degrees of intensity, depending on the 

scale and functions of production renewal required in existing conditions.  

It should be noted that any change in equipment and production technology, regardless of 

its causes, is always not only modernizing, that is, changing the production process. 

technological and institutional nature, associated usually, with a change in the relationship 

between the officials and structural units inside the industrial enterprises and outside and usually 

generates new information linkages and information flows, which in the initial phase of the 

upgrades are particularly fast growing and often move in a rather dynamic and sometimes even 

the acute phase, giving rise to problems of managerial nature, which is a function of managers at 

different hierarchical levels [10, p. 89-94].  

The main source of economic growth today is the modernization policy of industrial 

enterprises. Based on world practice, we can conclude that sustainable development of 

production depends on maintaining its ability to compete in the market in the long term. It is 

impossible to imagine a modern industrial enterprise apart from modernization.  

It should be noted that the company's development strategy and current management of 

modernization activities are closely related to the structure and size of the company's 

modernization capabilities, which are the most important condition for modernization.  

Given the identified barriers to carrying out modernization reforms, the following strategic 

directions for their future development:  

- the implementation of structural policies by the state, because the state acts as the initiator 

and controller of modernization of economic system. It defines the Central directions of 

development and reform of domestic production, identifies real modernization and economic 

problems and redistributes resources to effectively solve existing problems.  

It is difficult to overestimate the role of the state in solving modern problems of domestic 

industrial enterprises.  

Assistance can and should be provided to those enterprises and industries that have already 

reached the stage of self-regulation and self-financing, and for which the state can be sure that 

the allocated funds will not be spent in vain. 

Assistance can be expressed in the form of government orders, government loans, tax and 

other benefits.  

However, the main direction of the state's participation in the modernization of industry is 

an effective monetary and structural policy, which consists in supplying the economy with a 

sufficient amount of non-inflationary money and in the development of infrastructure that 

ensures the growth of investment in enterprises, industries and intersectoral associations that can 

produce greater added value [11]; 

- organization of the institutional environment that is the basis for modernizing changes for 

production.  

Within this framework, it is necessary to carry out investment modernization, including the 

creation of fundamental legal, economic, and other clear rules and laws for the functioning and 

interaction between market participants;  

- strengthening the role of human capital as the main productive factor of economic 

development of society.  

As E. A. Iglitskaya notes, «a high index of economic freedom is one of the basic conditions 

for ensuring high-quality growth of human and intellectual capital» [12, p. 323-329]. In order to 

carry out high-quality modernization of the Kazakh economy, comprehensive development of 

human capital is necessary, which, first of all, involves the creation of prerequisites and 

conditions for business investment in human potential. 

Conclusions 
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The modernization process consists of the following stages: development, 

testing/implementation of modernization proposals in practice, their introduction into mass 

production. The implementation of these stages should take into account all aspects of the 

company's activities, including the creative (development of the program), economic (assessment 

of the economic effect) and process (implementation of the modernization program) components.  

Therefore, enterprises that implement modernization transformations should have a well-

established system for submitting, evaluating and implementing modernization proposals.  

It is necessary to consider more broadly the designated stages of the modernization 

process, which should include: - development and further design of the modernization project; - 

conducting initial research and making a forecast assessment of the economic effect of the results 

of modernization.  

Based on the forecast calculation of the project's performance indicators, its economic 

viability is assessed.  

However, it should be noted that the calculated performance indicators are somewhat 

subjective, since they are largely based on expert assessment of projected sales volumes, prices 

for manufactured goods and raw materials, and other external factors that are beyond the 

company's internal control.  

Therefore, a comprehensive risk assessment that allows us to draw conclusions about the 

sustainability of the project is a critical stage;  

- implementation of the production process and launch of the modernization project;  

- practical testing of the modernization process;  

- calculation of the economic efficiency of the modernization project.  

The effectiveness of the modernization project can be assessed from various perspectives, 

including technical, technological, environmental, social, and organizational. 

However, the most important criterion for justifying the effectiveness of the project are 

economic indicators. The correct and objective assessment of the effectiveness of real 

investments depends on the timing of the return of capital invested by the investor and the 

prospects for the development of the enterprise.  

The modernization process should include all the listed stages. Omitting even one of them 

will lead to a decrease in the quality of the entire process as a whole, which can only be 

evaluated after the practical implementation of the entire chain of stages. Objective assessment 

provides for compliance of actual indicators with planned ones. Modernization processes can be 

considered effective only if the planned goals are fully achieved.  

However, long implementation periods and the expectation of an early return, in some 

cases, make it difficult to assess the effect of modernization. In this case, businesses need to use 

long-term forecasting and strategic planning tools.  

Thus, it should be noted the importance of the role of modernization of the production 

process, the implementation of which requires large investments, as well as a deep organizational 

and technical update of domestic production using the latest achievements of Research and 

development activities. Modernization, as a system update of all elements of industrial 

production, requires constant management, the process of which is connected and interacts 

primarily with the innovative development of the enterprise. Modernization of Kazakhstan's 

industrial enterprises will allow to produce products on an innovative basis that can compete 

with imported goods. 
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Тҥйін.БҧлмақаладаҚазақстандажәнеәлемніңжетекшідамығанелдеріндежаңғыртуменэкономи

калықӛсудіңфакторыретіндеэкономиканыңқҧрылымыназерттеужҥргізілді. Жаңғырту процесінде ірі 

бизнестің рӛлі анықталды. Материалдық ӛндірістің базалық салалары мен қызмет кӛрсету саласын 

қоса алғанда, шаруашылықтың маңызды секторларын жаңғырту бағыттары мен тетіктеріне талдау 

жҥргізілді. Жаңғыртудың институционалдық шарттарын қҧрудағы мемлекеттің рӛлі, оның ішінде 

дамушы елдердің экономикасын жаңғыртудағы қазіргі заманғы мемлекеттік кәсіпорындар мен 

мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің орны анықталды. Қазақстан экономикасын қайта 

индустрияландырудың тҧжырымдамалық тәсілдері тҧжырымдалды. 

Модернизациялаудың теориялық және практикалық негіздерін зерделеу кезінде негізгі 

мәселе жаңа әдістерді зерттеу болып табылады. Жаңғырту кешенді сипатқа ие болуға және бір-

бірінен бӛлек жҥргізуге болмайтын экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени қайта қҧруларды 

ескеруге тиіс.  

Жаңғыртуды жҥргізуге кедергі келтіретін анықталған нақты проблемалар негізінде оларды 

шешудің және перспективалы дамудың стратегиялық бағыттары анықталды. Бҧл бағыттар: 

мемлекеттің қҧрылымдық саясатын, ранка институттарын дамытуды, адам капиталының рӛлін 

қамтиды. 

Кілттік сӛздер: жаңғырту, экономикалық ӛсу, адами капитал, материалдық ӛндіріс, 

тҧжырымдама, экономика қҧрылымы, реиндустриализация. 

Аннотация. В данной статье проведено исследование структуры экономики как фактора 

модернизации и экономического роста в Казахстане и ведущих развитых странах мира. Выявлена 

роль крупного бизнеса в процессе модернизации. Проведен анализ направлений и механизмов 

модернизации важнейших секторов хозяйства, включая базовые отрасли материального 

производства и сферы услуг. Выявлена роль государства в создании институциональных условий 

модернизации, в том числе место современных государственных предприятий и государственно-

частного партнерства в модернизации экономики развивающихся стран. Сформулированы 

концептуальные подходы к реиндустриализации казахстанской экономики. 

При изучении теоретических и практических основ модернизации основным вопросом 

выступает исследование новых методов ведение модернизационной деятельности. Модернизация 

должна носить комплексный характер и учитывать экономические, социальные, политические и 

культурные преобразования, которые невозможно проводить отдельно друг от друга.  

На базе выявленных реальных проблем, препятствующих проведению модернизационных 

преобразований, определены стратегические направления их решения и перспективного развития. 

Данные направления включают в себя: структурную политику государства, развитие институтов 
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рынка, роль человеческого капитала. 

Ключевые слова: модернизация, экономический рост, человеческий капитал, материальное 

производство, концепция, структура экономики, реиндустриализации. 
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UPDATE OF THE STRATEGIC BUDGETING PROCESS,  

UNIVERSITY MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM 

 
Abstract: A model of functional and strategic budgeting, focused on the result, is considered as a 

basic element of the management accounting system of the university, based on a process and steady 

strategic approaches to management. This allows us to check out the university as a system of business 

processes and project its strategic goals at the level of operational and tactical management, stipulating 

control over the achievement of goals, coordinating financial and non-financial development parameters, 

effectively evaluating performance. The article compares the terms such as ―estimate‖ and ―budget‖. 

The practical application of result-oriented budgeting is selective in individual universities and 

remains a frail point of management in most universities, which means poor decisions and outdated, 

limited, conservative thinking of managers. 

It is indicated that at present, the most important approaches to budgeting in universities that solve 

these scientific and practical problems are operational budgeting and budgeting according to specified 

parameters. 

Key words: Functional and strategic budgeting result-oriented (FSBOR), university process 

management, incentives metosistemnogo transition, balanced scorecard, business process, educational 

system, budget. 

 

Introduction 

Taking into account the budgetary process, the authors comply with the settled terminology 

of the legislative law (No. 83-FZ "On amendments to some legislative laws of the Russian 

Federation regarding the improvement of the legal status of institutions (municipal)") [8]. In 

addition aim on the experimental data of scientists in this area [1]. 

Strategic budget, the authority to be studied as the base of the management accounting 

system. It is no coincidence that the scientist I. Schrott, at the very heart of accounting, saw 

precisely an estimate (plan of the budget), examined its "method of regulating the actions of an 

administrator of the economy" [6, p. 52]. 

The term "estimate" is close to the concept of budget, therefore we use it as synonyms. 

Speaking of a system to measure effectiveness, the budget permits to pass through all levels of 

the governmental hierarchy, forthright the action of each employee, link the results of funding 

with the results of their labor and the activities of the organization in your set. This is the way to 

better feature control and effectiveness of the organization's operation [2, C.45] 

It must be mentioned that the budget indicators that have not yet accepted adequate 

recognition in the country's universities. Its experienced function is extremely fragmented in a 

few academies and persists not strong control in most universities, which shows poor results and 

outmoded, restricted and conservative managers. 

We believe that at the present, the most encouraging paths to budgeting in institutes that 

solve the scientific and experimental difficulties mentioned above are the operating budget and 

the budget according to definite criterions. These paths are examined promising and O.D. 

Kaverin, nevertheless, in connection with commercial institutions [4, p. 249]. 

Operating budget Activity-based budgeting (ABB), referred to by some as "activity type 

budgeting or functional budgeting", as an object of the commercial planning, generally refers to 

procedures, applications and work. When presenting this type of budget, the budget forms and 

articles are projected not in the policy-making structure of the organization's administration, but 

http://www.ukgu.kz/en
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in the business operation. 

Theoretical analysis.J. PWM and J. Siegel determines the budget according to the 

specified parameters (Target-Budget, target budget) as a plan that demonstrates the main 

spending directions according to the groups and organization [4, p. 250]. 

 Generally, a budget which approached in universities is approved, combining these two 

paths (which calls "strategic-functional budget"), as in the current unstable conditions, 

universities are actively implementing: 

1. procedure adcent to management, when actions and connected resources are 

established as a process; 

2. a balanced crucial path, as a systematic executive method, counting into account the 

university as a big system and orienting strategic purposes at the level of practical and diplomatic 

management, which provides fitting discipline over the accomplishment of strategic objectives, 

coordinating the financial and non-financial development guidelines that completely assess 

university performance. 

The organizational and methodological model of the functional strategic efficiency budget 

(hence called the FSB), which is an essential part of a crucial management function: planning, 

which is an operation of a design, monitoring, continuous correction and assessment of the 

performance of the Budgets for various business processes. Activity areas and structural units, as 

well as the consolidated budget as a whole. Nevertheless, it should be considered as a set of 

specific managerial consequences in the budgeting system to carry out general managerial 

functions, including the planning, administration, and motivation of all business procedures and 

University departments and to strengthen their competitive benefits in the establishment of the 

aim.  

In a steadily developing environment, the strategic target of each institution have to be the 

standardized advancement of all business operations (specifically education) based on a aspect of 

the system of management that admits for the improvement of activities to achieve the objectives 

and accomplish the goal, as well as implementing the advantages for stakeholders (interested 

groups). 

To solve strategic problems, various resources are required, the type and volume of which 

are determined during the FSB's work. 

The objective of the FSB in the management accounting system is the formation of 

financial and non-financial data that helps the university to adapt to the projected alters in the 

outside environment, the application of the strategy, performance sustainable competitive 

locations in the market for educational services and formation innovative scientific and 

educational capability in the future. 

As E. Dobrovolsky rightly believes, achieving the objectives fundamental in the FSB 

mechanism itself is to monitor the manufacture situation, matching the activities of all internal 

organizational formations of the institution, and subordinate them to common strategic 

objectives, thus helping to develop a system of comprehensive and productive management [3, p. 

56] 

Experimental part.The main purpose of the FSB in the universities is a independent 

business process (main (educational, analysis), that (marketing, finance and accounting, etc.), 

managerial (feature management, certification and accreditation, and etc.) and its assortment, 

which finds the totality and details of each individual institute. 

The business process scheme as an purpose of the FSB is illustrated in Fig. 1) 

 

It is widely accepted that the process-based approach to university management and the 

organization of managerial accounting demands the conversion of the definite administrative 

formats of the institutions into a process-adapted structure (matrix). 

As part of organizational transformation, structural units are segmented within the barriers 
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of individual business processes, assigned (reassigned) core and auxiliary operations, and are 

cross-functional relations between basic support structural units and business process 

management. 

 

 

 
 

In common, FSB the University is arranged to: 

1. The university's long and medium-term budget establishes a detached base for 

evaluating the results of its activities, in the background of the elementary ones that ensure 

business and management processes; 

2. long and medium term budgeting of enterprises and schemes targeting at 

increasing the scientific and educational capability, commercial stability and investment 

allurement of the University; 

3. assimilation of strategic financial planning (long and medium term based on the 

use of a equalized scorecard system, the modern annual (practical) budget cycle, which 

significantly reaches the uniformity of financing university business processes as budget entities 

and, in Ultimately, it builds an economic foundation for the strategic application of business and 

university processes as a one entity. 

Furthermore, acting as a performance measurement system, the budget allows you to 

penetrate all levels of the administrative hierarchy, direct the behavior of each employee and link 

the results of funding with the results of their work and the activities of the organization as a 

whole. This is how to improve the quality of management and the effectiveness of the 

organization's functioning [11, p. 45] 

Considering the ideas of the budget plan as a means of foresight, C. Gidilla wrote 

«Although it is impossible to prevent harmful events or cause or accelerate useful events for the 

economy, it is necessary to anticipate both to take measures to weaken the influence of harmful 

facts and do everything possible for the appearance of useful ones» [13, p.211]. 

In this context, for a State University that is developing dynamically in a competitive 

environment, results-oriented budgeting should become the most effective and progressive form 

of financial planning, an integral part of Managerial Accounting and modern intra university 

management that predetermines university leaders thinking and their choice of priorities in 

carrying out activities. It allows you to plan specific objectives, develop indicators of their 

achievement, justify the allocation of budgetary (and extrabudgetary) funds by the expected 
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result of your expenditure, which helps to increase cost efficiency by focusing on the most 

important areas of strategy development of Higher Education. 

An analysis of the authors showed that the results-oriented budget has not yet received due 

recognition in the country's universities. Its practical application is purely fragmented in 

individual universities and remains a weak place for administration in most universities, which 

means bad decisions and outdated, limited and conservative thinking of managers.  

Without thinking of the problems existing in the terminology, to define the concept of 

budget, we note that in the context of management that we are interested in, the budget, which is 

the core of the budget, refers to the financial model of the university, which reflects all aspects of 

its activities, the deployment tool management activities of the university as an economic entity, 

which allows not only compare, but also compare all the expenses incurred and the results 

obtained in terms of Finance, reflects the financial flows and their structure, allows us to evaluate 

and coordinate the activities of the structural units [12, p.290]. 

V. Z. Korostelkin, G. I. Maltseva, A. M. Grin, T. M. Khramova, A. E. Karpov and others 

were involved in the scientific development of modern methodological and organizational bases 

for the budget in universities. However, many problems remained unclear, including the 

problems of integration into the MTP and budgeting management accounting system; aspects of 

budgeting methodology and organization were not addressed in the context of Process 

Management in universities. 

Many believe that at present, the most promising approaches to the budget in universities 

that solve the scientific and practical problems mentioned above are the operational budget and 

the budget according to specific parameters. O. D. Kaverin shares the same view, considering 

these promising approaches in relation to commercial organizations [14, p.249]. 

By considering many researches, in my opinion, the approach to budgeting is preferred in 

universities, combining the two named approaches (let's call it ―functional strategic budgeting, 

focused on results‖), because, in modern unstable conditions, in universities implemented by: 

- a process approach to management when activities and related resources are managed as 

a process; 

- a balanced strategic approach, as a system management method, is considered result-

oriented functional-strategic budgeting model which implements the university as an integrated 

system, and projects strategic goals at the level of operational and tactical management, ensuring 

timely monitoring of the achievement of strategic goals, coordinating financial and non-financial 

development parameters, and effectively evaluating the results of the university’s activities. 

The authors developed an organizational and methodological model of functional strategic 

budgeting, focused on the result (hereinafter - FSBOR) in the university’s management 

accounting system. 

The FSBOR, being an integral part of an important management function - planning, is a 

process of development, control, ongoing adjustment and evaluation of the execution of budgets 

of various business processes, types of activities and structural units of the university, as well as 

the consolidated budget as a whole. At the same time, it must be considered as a set of targeted 

managerial influences on the budget system to carry out general management functions, 

including coordination, regulation, motivation of all business processes and units of the 

university and strengthening its competitive advantages in the implementation of the mission. 

 Conclusion 

In the context of a constantly changing external environment, the strategic goal of any 

university should be the systematic improvement of all business processes (especially 

educational), based on a quality management system that allows to improve activities, implement 

goals and fulfill the mission, as well as provide benefits to interested parties (stakeholders). 

To solve strategic problems, various kinds of resources are required, the type and volume 

of which are determined in the process of the FSBR. 
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The goal of the FSBOR in the management accounting system is the formation of financial 

and non-financial information that helps the university adapt to the predicted changes in the 

external environment, implement the strategy, achieve a reliable competitive position in the 

educational market, and create scientific and educational innovative potential for the future. 

In general, the FSBOR of the university is designed to provide: 

- long-term and medium-term budgeting of the university, which creates an objective basis 

for assessing the results of its activities, in the context of the main, providing business processes 

and management processes; 

- long-term and medium-term budgeting of projects and programs aimed at increasing the 

scientific and educational potential, financial stability and investment attractiveness of the 

university; 

- integration of strategic (long-term and medium-term) financial planning, based on the use 

of a balanced scorecard, with the current (operational) annual budget cycle, thereby significantly 

increasing the predictability of financing university business processes as budget objects 

planning and, ultimately, creating an economic basis for the implementation of the strategic goals 

of business processes and the university as a whole; 

- submission of relevant accounting information to managers at all levels of university 

management, based on financial and non-financial assessment of the current and subsequent 

results of the university and its business processes, to make managerial decisions in order to 

increase the effectiveness of the latter. 

It should be emphasized that the University's budgets, within the framework of the 

FSBOR, are designed to provide forecasts of financial and non-financial results, set performance 

objectives, limit the most significant costs, justify the financial viability of the processes and the 

direction of individual businesses. - NY activities. 

To ensure the effectiveness of the University's management system, the FSBOR should be 

carried out in the context of all business processes and activities, all sources of multi-channel 

funding and follow the principles uniformity of budgets in the formation of budgets at all levels, 

their control, analysis and evaluation. 

Optimization and objective orientation of university budgets to achieve strategic 

objectives, a high level of Organization of the FSBOR will help create a budgetary effect by 

increasing the innovative, scientific, educational and economic potential of the University. 
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Тҥйін: Нәтижеге бағдарланған функционалдық-стратегиялық бюджеттеу моделі басқарудың 

ҥдерістік және тҧрақты стратегиялық тәсілдеріне негізделген жоғары оқу орнының Басқару есебі 

жҥйесінің базалық элементі ретінде қарастырылады. Бҧл университетті бизнес-ҥдерістер жҥйесі 

ретінде қарастыруға және оның стратегиялық мақсаттарын жедел-тактикалық басқару деңгейінде 

жобалауға мҥмкіндік береді, ол алға қойылған мақсаттарға қол жеткізуді бақылауды, дамудың 

қаржылық және қаржылық емес параметрлерін ҥйлестіруді, қызметтің тиімділігін тиімді 

бағалауды кӛздейді. Мақалада «смета» және «бюджет» терминдері салыстырылады. Нәтижеге 

бағдарланған бюджеттеуді іс жҥзінде қолдану жекелеген университеттерде сайлау сипатында және 

кӛптеген университеттерде басқарудың әлсіз нҥктесі болып қала береді, бҧл менеджерлердің 

нашар шешімдері мен ескірген, шектеулі, консервативті ойлауын білдіреді. 

Қазіргі уақытта осы ғылыми-практикалық міндеттерді шешетін жоғары оқу орындарында 

бюджеттеуге неғҧрлым маңызды тәсілдер берілген параметрлер бойынша жедел бюджеттеу және 

бюджеттеу болып табылатыны кӛрсетілген. 

Аннотация: В данной статье модель функционально-стратегического бюджетирования, 

ориентированного на результат, рассматривается как базовый элемент системы управленческого 

учета вуза, основанный на процессном и устойчивом стратегическом подходах к управлению.  

Это позволяет рассматривать университет как систему бизнес-процессов и проектировать 

его стратегические цели на уровне оперативно-тактического управления, предусматривающего 

контроль за достижением поставленных целей, координацию финансовых и нефинансовых 

параметров развития, эффективную оценку эффективности деятельности. В статье сравниваются 

такие термины, как«смета» и «бюджет». 

Практическое применение бюджетирования, ориентированного на результат, носит 

избирательный характер в отдельных университетах и остается слабой точкой управления в 

большинстве университетов, что означает плохие решения и устаревшее, ограниченное, 

консервативное мышление менеджеров. 

Показано, что в настоящее время наиболее важными подходами к бюджетированию в вузах, 

решающими эти научно-практические задачи, являются оперативное бюджетирование и 

бюджетирование по заданным параметрам. 
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ОҢТҤСТІК АЙМАҚТА МАҚТА ШАРУАШЫЛЫҒЫН ОРНАЛАСТЫРУ МЕН 

ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК –  

ЭКОНОМИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕРІ 

 
Тҥйін:Мақта ӛндірісі - Орталық Азиядағы ең гҥлденген ауылшаруашылық салаларының бірі. 

Қазақстан Республикасына келетін болсақ, тарихи айғақтар оңтҥстік аймақта мақта мәдениеті екі 

мың жылдан астам уақыттан бері дами бастағандығын айтады. Самарқан аймағында жҥргізілген 

археологиялық қазба жҧмыстарының нәтижесінде табылған мақта тҧқымдары біздің дәуіріміздің 

720 жыл бҧрын мақта ӛсірумен айналысқанын кӛрсетеді. Бастапқы кезеңде мақта ӛнімдерін 

негізінен шаруалар ӛз қажеттіліктерін қанағаттандыру және жергілікті нарықтың қажеттіліктерін 

қанағаттандыру мақсатында ӛндірді. Әлсіз ӛркендеу немесе халықаралық сауда қатынастарының 

ӛте тӛмен дамуы мақта ӛнімдеріне қойылатын талаптарды шектейді. 

Республиканың оңтҥстік бӛлігінде мақта ӛндірісінің дамуының екі себебі бар: біріншісі 

объективті, екіншісі субъективті. 

Табиғи климат пен қолайлы топырақ климатына байланысты республиканың оңтҥстігінде 

мақта ӛндірісінің ӛсуінің объективті себебі. 

Орта Азия республикаларында, оның ішінде Қазақстанда мақта саласының негізгі 

себептерінің қатарына мыналар жатады: біріншіден, ӛте жоғары қарқынмен ӛсу, екіншіден, 

әлемдік мақта нарығындағы ӛзгерістер. 

Кілттік сӛздер: мақта, ӛндіріс, салалар, ауыл шаруашылығы, ауыл шаруашылығы, Орталық, 

Азия, Республика, Қазақстан, ӛсу, ауыл шаруашылығы, саясат, тәуелсіздік, ӛнімдер, экономикалық, 

мемлекет. 

 

Мақта ӛндіріс Орталық Азия мемлекеттерінде ауыл шаруашылығының ең ӛркендеген 

саласына жатады. Қазақстан Республикасын алатын болсақ, оңтҥстік ӛңірінде мақта 

дақылы бҧдан екі мың жылдан артығырақ уақыт шамасында ӛсіріле бастағаның тарихи 

деректер растайды. Самарқан маңайында жҥргізілген археологиялық қазба жҧмыстары 

нәтижесіде табылған қоза тҧқымдары біздің эрамыздың 720 жыл бҧрын мақташылықпен 

шҧғылданғандығын анықтайды. Бастапқы кезеңде мақта ӛнімдері негізінен дихан 

шаруалар ӛз қажетіліктеріне және жергілікті базар талаптарын қанаңаттандыру 

мақсаттарында ӛндірілген.халықаралық сауда қатынастарының нашар ӛркен дегендігі 

немесе ӛте тӛмен дәрежеде дамығандығы мақта ӛніміне деген талапты шектеді. 

Республикамыздың оңтҥстік ӛнірінде мақта шаруашылығының дамуының негізінен 

екі себебі бар: біріншісі объективтік,екіншісі субъективтік себеп. 

Мақта шаруашылығының республикамыздың оңтҥстік ӛнірінде ӛркендеуінің 

объективтік себебі, табиғи климат және жер ҥстінің қолайлылығына байланысты. 

Аумақтық оңтҥстік батыс, оңтҥстік бӛлігі Тҧран ойпатының жазықтарында орналасқан. 

Атап айтқанда, аймақтың климаты, ауа – райының ӛзіне тән белгілері: қҧрғақ ауа, ыстық 

пен кҥн сәулесінің жетістіктілігі, ҧзаққа созылатын кҥз, суғару ҥшін қажетті су кӛздерінің 

жеткілікті және орналасуымен ерекшеленеді.Тҥркістан облысының, әсіресе оның оңтҥстік 

ӛңірінің климат жағдайы мамыр және қазан айларыаралығында (ӛсімдік шаруашылығы 

ӛнім тҥрлерінің, соның ішінде мақта ӛсімділігінің ӛсу кезеңі) кҥн кӛзінің ӛткірлігі мен 

ыстық кҥндердің жалғасуы жӛнінде кӛршілес Ӛзбекстанмен тең, ал Орта жер теңізі 

айналасындағымемлекеттердің бірқатарына қарағанда бҧдан да жоғары кӛрсеткіштерге ие. 
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Еліміздің оңтҥстік аумағында мақта шаруашылығы дамуының субъективтік себептері 

де бар. 

Мҧндай қҧбылыстың басты  себебі – Тҥркістан ӛлкесінің Ресей империясының 

қҧрамына кірумен байланысты. Ресей мемлекетінің Тҥркістан ӛлкесінбасып және оны 

ӛзінің қҧрамына кҥшпен кіргізуі экономикалық мақсаттары, яғни мақта талшығын 

ӛндіретін аймаққа ие болу қажеттілігімен айқындалады. Мәселен, XIX ғасырдың аяқ 

шетінде – ақ облыстың оңтҥстігінде (Мақтарал, Жетісай, Қызылқҧл аудандарының 

аумағында) негізінен ішкі қажеттілікті қанағаттандыру мақсатында мақта егістігінің 

жалпы кӛлемі 10 мың гектарға, ал одан алынған ӛнім15 – 20 мың тоннаға жетті (Сол кезде 

Ӛзбекстанда мақта 40 мың гектар жерге егіліп, 30 – 40 мың тонна ӛнім ӛндірілген). 

Орта Азия республикаларында, соның ішінде Қазақстанда мақта шаруашылығының 

дамуындағы басты себептердің қатарына мына тӛмендегілерді жатқыздыруға болады: 

біріншіден, ӛте жоғары қарқынмен ӛсуі, екіншіден, әлем мақта коньюнктурасындағы 

ӛзгерістер. АҚШ – ның мақта ҧсынысы елдегі азамат соғысының кесірінен бірде 

тӛмендеп, бірде кҥрт кӛтеріліпкетті. Мәселен, Ливерпуль биржасының сатып алған мақта 

тапшылығының жалпы кӛлемінің негізгі бӛлігін, яғни 80% -тен кӛбін Америкадан 

әкелінген ӛнім қҧраған. Америка мақта талшығы экспортының тым тӛмендеуі, ӛнімнің бір 

фунтының (бір фунт 0,454 кг-ға тең) бағасының 1860-1864 жылдары 8 центке дейін, 

немесе тӛрт есеге жуық қымбаттауына алып келді. Осы кезде 1 тонна мақта талшығының 

бағасы 751,9 доллардан 1414,7 долларға дейін, немесе 1,9 есеге кӛтерілді.  

Болды.XIX ғасырдың соңы XX ғасырдың басында Ресей ҥкіметі ҥшін қолайлы 

қҧбылыс қалыптасты: ол Каспий теңізінің жағалауын игеруден басқа Орынбор – Ташкент 

(1905 ж.) және Ферғана (1912 ж.) темір жолдарының іске қосылуы. Ресей ӛнеркәсіп 

орталықтарының Тҥркістанмен тікелей мақта шаруашылығына байланысты болуы, мақта 

ӛнімдерін әрі арзан бағамен, әрі кӛп кӛлемде тасып әкетулеріне бірден – бір қолайлы 

мҥмкіндіктер туғызды.  

Ал бҧл, ӛз кезегінде мақта шаруашылығы мен мақта ӛнеркісібінің дамуына тҥрткі 

болды. Мәселен, 1890 ж. Ӛзбекстанда мақта егістігі 100 мың гектар болған болса, 1913 ж. 

бҧл кӛрсеткіш 424,6 мың гектарға жеткізілді, яғни 4 еседен астам арттырылды. 

Тҧрақты шикі зат базасын қалыптастыру және шет мемлекттерден тәуелділікті 

болдырмау мақсатында ВКП(б) және Кеңес Ҥкіметі «мақта тәуелсіздігіне қол жеткізу» 

мәселесін кҥн тәртібіне ең бірінші кезекте шешуді қажет ететін әлеуметтік – 

экономикалық проблема ретінде қойды. Бҧл іс – шара негізінен екі кезеңде жҥзеге асыру 

кӛзделді. 1917 – 1928 жылдар аралығындағы I-ші кезеңде қойылған мақсат мақта ӛндірісін 

1913 жылдың деңгейіне жеткізу болды. II-ші кезеңнің алдында бҧдан да кҥрделі міндет 

қойылды: мақта шаруашылығын шаруаларды жаппай коллективтендіру негізінде қайта 

қҧру, сӛйтіп, кеңес мемлекетінің мақтадан толықтай тәуелсіздікке қол жеткізу. 

Нәтижесінде, 1928 – 1932 жж., немесе небәрі 3 – 4 жылдың ішінде мақта егіндік 

алқаптарын 2 еседен кӛбірек артырып, 971 мың гектардан 2170 мың гектарға кӛбейтілді. 

Мақта егістігінде Ӛзбекстанның ҥлесі 45,8%-ға дейін артты. Бҧдан басқа, Ресей 

Федерациясында – 509,2 мың гектар жерге (Қазақстан осының ішінде), Украинада 181 

мың гектар, Тҥркменстанда 178,7 мың гектар,Тәжікстанда 110 мың гектар, Әзербайжанда 

203,8 мың гектар алқаптық жерге егілді. Тіпті климат жағдайы, ауа райы мақта ӛсіруге 

қолайсыз Арменияда, Грузияда, Солтҥстік Кавказда және басқада экономикалық жағынан 

тиімсіз аумақтарында да мақта шаруашылығымен айналыса бастады. 

Осылайша «мақта тәуелсіздігін» қамтамасыз етуге бағытталған бағдарламалар мен 

жобалар нақты іске асырылды. 1932 ж. одақ бойынша 1,2 млн. Тонна мақта шикі затты 

дайындалды. Мәселен, 1928 ж. отандық тауар ӛндірушілер есебінен 67% кӛлемінде 

орындалса, ал 1932 ж. ол 94,8% - ға жетті.1913 – 1928 жж. Мемлекетке ӛткізілген 

мақтаталшығыныңжалпы мӛлшері 51,9% - ға кӛбейді, мақта егістігі 2,3 есеге артты. 
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Алайда, осы жылдары мақтаның тҥсімділік деңгейі 54,4% - ға тӛмендеді, ал 1 алқаптық 

егістіктің 1 гектарынан алынған ӛнім мӛлшері 12,2 ц-ден 7,9 ц-ге дейін тӛмендеді. 

Қорытып айтқанда, ӛткен ғасырдың 30 – шы жылдарындағы аграрлық саясат бір 

жақтылықпен, тҧрапайы тҥрімен сипатталды. Мәселен, қолда бар ауыл шаруашылығына 

қолайлы жердің тҥгелімен тек егіншілік кәсіпке айландыру аграрлық ӛндірісінің 

болашағына кері әсерін тигізді. 

Біріншіден, табиғаттың  тепе – теңдігі шайқалып, экологиялық ахуал бҧзылды, 

екіншіден, жергілікті жерде жҧмыссыздық ӛріс алды, ҥшіншіден, кӛпшілік шаруалар 

тарихы дәстҥрлі кәсіпшіліктері – дақылдар ӛсіру, тӛрт тҥлік мал шаруашылығымен 

айналасу мҥмкіндіктерінен айырылды. 

Аграрлық саясаттың тек орталық белгілеген мақсаттарға сәйкес жҥргізлуінің 

нәтижесінде кӛптеген экономикалық және экологиялық проблемалар туындады. Тіпті 

шешуін жалпы әлем деңгейінде кҥтіп тҧрған Арал теңізінің тағдыры да осыған 

байланысты. Кӛптеген мамандар мен ғалымдар осы проблеманы суғару объектілерінің 

бҥгінгі кҥн талаптарына қайшы келетін ағын судың мҧның мақсатсыз ысырап болуымен 

байланыстырады. Тҥркістан ӛлкесінде мақта шаруашылығын жҥргізуге қолайлы жерлерді 

игеруде су ресурстары мҥмкіндіктеріне жеткілікті дәрежеде есепке алынбағандығы. Мақта 

шаруашылығын Орталық Азияда орналасқан мемлекеттерде аграрлық ӛндірістің негізгі 

бағыты ретінде қалыптастыруда, ескерілмеген жәйт – бҧл мақтаның ӛсімдік 

шаруашылығының басқа саларға қарағанда суғармалы суды кӛп талап ететін ӛндіріс 

екендігі. Мәселен, халықаралық сарапшылардың есептері бойынша Орта Азия елдердегі 

тҧтынылатын барлық су ресурстарының 95% - ға дейінгісі ауыл шаруашылығының 

мелиорациялық жқмыстарына жқмсалады екен. Орталық Азия мемлекттерінде 

суғарылатын жерлердің жалпы аумағы 7,2 млг. гектарды қҧрайды, оның ішінде Тҥркістан 

о.блысының аумағында 511,7 мың гектар. 

Қазақстан Республикасының әлемнің дамыған елдерімен терең қоғамдастықта тең 

қҧқықты мемлекет қалпындакӛрінуі осы кезеңге дейін  қалыптасқан аумақаралық 

проблемалармен қатар, еліміздің азық – тҥліктен тәуелсіздігін қамтамасыз етуге 

бағытталған жан – жақты ойдастырылған аграрлық саясатты жҥргізуді, негізгі базалық 

сала – ауыл шаруашылығының ӛндірістік әлеуметін, оның ӛзіндік ресурстарын мейлімше 

толық және ҧтымды пайдалануды қажет етеді. 

Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы ӛнімдерінен тәуелсіз болуыол 

дегеніміз мемлекетіміздің экономикалық тәуелсіздігі деген сӛз. Демек, стратегиялық бҧл 

бағыт макро деңгейдегі мына тӛмендегі мәселелердің рет – ретімен шешілуін талап етеді:  

- ел тҧрғындардың азық – тҥліктік ӛнімдерді тҧтыну талабын толығымен  

қанағаттандыруды ішкі мҥмкіндіктер есебінен қамтамасыз ету; 

- еліміздің аумғында ӛндіру экономикалық жағынан тиімсіз ӛнімдердітауар  

айырбастау, немесе валюта резервтері есебінен шеттен тасып әкелудің оңтайлы жолдарын 

қарастыру; 

        - аграрлық саланың ең қҧнды факторы жер ресурстарын ең әуелі ауыл шаруашылығы 

ӛнімдерін ӛндіру мақсатында пайдалану; 

        - жалпы әлемдік және мемлекеттік мәні бар, сонымен қатар ауыл шаруашылығы 

ӛндірісін диверсификацилау барысында туындайтын экологиялық мәселелердің алдын 

алу; 

        - халықтың ӛздері қалаған және мол табысты еңбек тҥрлерімен қамтамасыз етуде, 

әсіресе ауылдық жерлерде қҧрылымдық ӛзгерістердің әсерінен туындаған 

жҧмыссыздықты болдырмауға мемлекеттің ролін кӛтеру; 

        - ауыл шаруашылығына нарық субъектілерінің экономикалық тәуелсіздігін іс жҥзінде 

қамтамасыз етуде мемлекеттік қолдауды кҥшейту, оның бағыттарын кеңейту; 

        - ауылдық елді мекендерде жҧмыссыздықтың табиғи дәрежесін (халықтың 
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экономикалық белседілігін 4-5%-ын) қамтамасыз ететін бәсекелі еңбек нарығын 

қалыптастыру, ауыл шаруашылығының барлық салаларында еңбек ӛнімділігін арттыру 

есебінен ел тҧрғындардың жҧмысқа ауыл шаруашылығынан басқа дасалаларңа ауысып 

отыруларын қамтамасыз ету; 

        - әлеуметтікинфрақҧрылымды (ішкі шаруашылық жолдарды, ауыз су, бала-бақшалар, 

білім және денсаулық сақтау орындары, мәденит пен спорт кешендері және т.б.) ауыл 

аумақтарының даму деңгейлеріне сәйкес дамыту. 

        Міне бҧл айтылғандар аграрлық салаға макродеңгейде атқарылатын мемлекеттік 

саясаттың басты бағдары, негізгі талаптары мен міндеттері деп қарағанымен мына бір 

жағдайды да ескеруіміз қажет. Мәселен, әлемнің экономикалық жағынан жоғары дәрежеде 

дамыған мемлекеттері дамудың жаңа сатысына кӛтерілу мақсатында экономиканы ӛзара 

байланыстыру іс-шараларын кеңінен қолдануда. Экономиканың әртҥрлі салаларын 

осылайша байланыстыру барлық экономикалық тетіктердің тиімді пайдалануға бірден-бір 

оңтайлы жағдай туғызады, нәтижесінде ӛнім бірлігіне келетін шығын мӛлшерін азайтуға, 

еңбек пен қаражатты ҥнемдеп жҧмсау мҥмкіндігіне қол жеткізіледі. 

        Қазіргі кезде ауыл шаруашылығының салалық қҧрылымын жетілдіруге 

мемлекетіміздіңэкономаикалық тәуелсіздігін іс жҥзінде қамтамасыз ету концепциясының 

мына тӛмендегі екі бағытынан туындайды: 

        Бірінші бағыт, ол халықтың азық-тҥліктік талабын толығымен ішкі мҥмкіндіктер 

есебінен қанағаттандыру; 

       Екінші бағыт, ол ауыл шаруашылығы ӛнімдерінің жергілікті жағдайда ӛндіру тиімсіз 

бӛлігін сырт мемлекеттерден әкелуді қамтамасыз ету. 

        Экономикалық тәуелсіздікті қамтамасыз етудің бірінші бағыты, яғни азық-тҥлікке 

қажеттілігін ӛзімізде ӛндірілетін ӛнімдер есебінен қамтамасыз ету ауыл 

шаруашылығының салалық қҧрамын ынталандыруды, ӛндірістін сапасын жоғары, қҧны 

арзан, экологиялық таза ӛнімдерді ӛндіруге бағыттауды талап етеді. Бҧл бағыт, ел ң 

ҧрғындардың азық-тҥліктері қажеттілігін тҧтынудың ғылыми жағынан дәлелденген 

нормаларымен салыстыру арқылы айқындалынған. Оны мына 1 кестде айқындалады. 

 

Кесте – 1 

  Халықтың азық-тҥліктің негізгі тҥрлері бойынша мҧқтаждығын қалыптастыру дәрежесі 

(бір жылға есептегенде) 
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ғылыми 

негіздегі 

нормала

р 

бойынш

а 

ең 

тӛменгі 

тҧтыну 

бюджеті 

бойынша 

ғылыми 

негіздегі 

нормалар 

бойынша 

ең 

тӛменгі 

тҧтыну 

бюджеті 

бойынша 

Нан және 

тәтті 

ӛнімдері 

155,0 1744,0 2327,0 254,0 190,0 2126,6 121,9 

Картоп 95,0 935,9 1492,2 158,0 102,0 735,6 78,6 

Кӛкӛністер 

және 

бақшалық 

80,0 897,8 1207,0 210,0 145,0 1065,8 118,7 

Балық 5,0 65,8 75,1 82,0 72,0 34,1 51,8 
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Ет ӛнімдері 44,0 624,5 660,6 115,0 108,0 68,8 11,0 

Сҥт 

ӛнімдері 

228,0 2695,3 3422,9 0147,0 115,0 78,6 29,1 

Жҧмыртқа 140,0 1552,3 2701,8 138,0 102,0 2311,8 148,9 

Қант   17,0 234,2 255,2 102,1 94,6 542,5 43,3 

Ӛсімдік 

майы 

9,0 127,1 135,1 59,4 47,8 158,0 44,3 

 

        Кӛріп отырғанымыздай, қазіргі кезде тҧрғындардың азық-тҥліктегі мҧқтажы бірқатар 

тамақтық ӛнімдер бойынша ғылыми дәленделген медициналық нормалар деңгейінде 

толықтай қанағаттандырылынды. Олардың қатарында ҧн және ҧннан жасалғанӛнімдер, 

сҥт, картоп және т.б. тамақтық ӛнімдер. Алайда, халықтың азық-тҥліктегі 

талаптарынғылыми деңгейде орындалуы қанағаттандырмайды. 

        Біріншіден, адам ӛмірі ҥшін аса қҧнды мал ӛнімдеріне қажеттілік болса, екіншіден, 

қант, ӛсімдік майы және т.б.  

Қазақстанның ауыл шаруашылығы алқаптарының жалпы алаңы 177,8 млн. гектарды, оның 

ішінде жайылымдар – 146,9 млн. гектарды, егістіктер мен тыңайған жерлер – 26,7 млн. 

гектарды, шабындықтар 4,2 млн. гектарды қҧрайды. 

2012 – 2014 жылдары жҥргізілген тҥгендеу қорытындылары бойынша 7,4 млн. гектар 

пайдаланылмайтын жерлер, оның ішінде 0,9 млн. гектар егістіктер, 1,2 млн. гектар 

тыңайған жерлер, 0,08 млн. гектар шабындықтар, 5,2 млн. гектар жайылымдар, 0,01 млн. 

гектар кӛп жылдық екпелер анықталды. 

      Пайдаланылмайтын 7,4 млн. гектар жерлердің 3,36 млн. гектарын бҧрынғы жер 

пайдаланушылар игере бастады, 3,0 млн. гектары бойынша жалдау шарттары бҧзылды, 

оның ішінде 1,7 млн. гектары ауыл шаруашылығы айналымына тартылды. 

      Республиканың барлық ӛңірлерінде жер сапасы нашарлауының, қарашірік, қоректік 

заттар қҧрамы, ӛсімдіктердің тҥрлік қҧрамы және олардың ӛнімділігі тӛмендеуінің 

тҧрақты ҥрдісі байқалып отыр, бҧл ауыл шаруашылығы ӛндірісінің әлеуетін тӛмендетеді. 

Егістік алқаптардың қҧнарлылығын арттыру мен жайылымдарды суландыру жӛніндегі іс-

шаралар толық кӛлемде жҥргізілмейді. 

      2017 жылдың қорытындылары бойынша тәлімі жерлер қҧрылымындағы қарашірігі аз 

топырақ (4 %-дан аз) 20,4 млн. гектарды немесе зерттеп-қаралған егістіктің 75,6 %-ын, 

қҧрамында қарашірігі орташа (4 – 6 %) топырақ 6,3 млн. гектарды немесе 23,4 %-ды, 

қҧрамында қарашірігі жоғары (6 %-дан кӛп) топырақ 0,27 млн. гектарды немесе 1,0 %-ды 

қҧраған. Суармалы егіншілік шаруашылығы жағдайында аз қамтамасыз етілгендері 1,29 

млн. гектар немесе зерттеп-қаралған егістіктер алаңының 98,1 %-ы, орташа қамтамасыз 

етілгендері 0,026 млн. гектар немесе 1,9 %-ы болып табылады. Суармалы егістік 

қҧрылымындағы қарашірігі жоғары топырақ 0,11 мың гектарды немесе зерттеп-қаралған 

егістік алаңының 0,01 %-ын алып жатыр. 

Мысалы, ҧдайы ауыспалы егісте болатын егістікте топырақ кӛміртегісінің запасы 0-30 см 

топырақ шамасында 1990 жылға қарағанда 2015 жылға орта есеппен 17 %-ға азайған, 

осыған байланысты технологияларды жаңғыртусыз және тиісінше басқарусыз ауыл 

шаруашылығы ӛндірісінің ауқымын ҧлғайтумен кӛмірқышқыл газы ағынының және 

егістіктер мен жайылымдық жерлердің топырағынан азот тотығының кҥшеюі бірге 

жҥретін болады. 

      Ауыл шаруашылығы алқаптарының сапалық жай-кҥйін сипаттайтын топырақтық және 

геоботаникалық зерттеп-қараулардың сапалы материалдарымен небәрі 27,8 млн. гектар 

қамтамасыз етілген, бҧл жалпы қажеттіліктің 14,8 %-ын қҧрайды (2017 жылы – 32,3 млн. 

гектар, 17,4 %). 

      Сонымен қатар ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің сапалық жай-кҥйі 
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туралы ақпарат оларды ҧтымды және тиімді пайдаланудың негізі болып табылады. 

      Бҧдан басқа ауыл шаруашылығы алқаптарының сапасы тікелей олардың кадастрлық 

(бағалау) қҧнына әсер етеді, ол тҥзету коэффициенттерiн қолдана отырып, жерге 

тӛлемақының базалық мӛлшерлемелері негізінде айқындалады. Топырақтық және 

геоботаникалық зерттеп-қараулардың сапалы материалдарының болмауынан 

коэффициенттер 1990 жылға дейін дайындалған материалдар бойынша қолданылып 

келеді. 

        Ауыл шаруашылығы алқаптарының сапасы туралы дҧрыс ақпарат алу ҥшін кемінде 

66 млн. гектар алаңда кең ауқымды топырақтық және геоботаникалық зерттеп-қарау мен 

топырағын бонитирлеуді жҥргізу қажет. 

Ауыл шаруашылығында жҧмыс істейтін 1 адамға шаққанда еңбек ӛнімділігін 2015 жылғы 

1,2 млн теңгеден 2021 жылға қарай 3,7 млн теңгеге дейін, сондай-ақ ӛңделген ӛнім 

экспортын  2015 жылғы 945,1 млн. АҚШ долларынан 2021 жылға қарай 2 400 млн. АҚШ 

долларына дейін  ҧлғайту жолымен АӚК саласындағы бәсекеге қабілеттілікті арттыру. 
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Аннотация: Хлопковое производство относится к наиболее процветающей отрасли сельского 

хозяйства в странах Центральной Азии. Что касается Республики Казахстан, то свидетельствуют 

исторические данные о том, что в южном регионе культура хлопчатника начала выращиваться 

более чем на две тысячи лет. В результате археологических раскопок, проведенных в районе 

Самаркана, найденные семена хлопчатника выявляют, что наша эра занимается хлопководством 

720 лет назад. На начальном этапе хлопковая продукция в основном производилась крестьянами в 

целях удовлетворения собственных нужд и удовлетворения требований местного рынка. Слабое 

процветание или очень низкое развитие международных торговых отношений ограничивают 

требования к хлопковой продукции. 

В южной части республики существует две причины развития хлопководства: первая-

объективная, вторая-субъективная. 

Объективная причина роста хлопководства в южной части республики, обусловленная 
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природным климатом и благоприятным почвенным климатом. 

К числу главных причин развития хлопкового хозяйства в республиках Средней Азии, в том 

числе в Казахстане, можно отнести следующее: во-первых, рост очень высокими темпами, во-

вторых, изменения в мировой хлопковой конъюнктуре. 

Ключевые слова: хлопковое, производство, отрасли, сельского, хозяйства, Центральной, 

Азии, Республики, Казахстан, рост,аграрная, политика,независимость,  продукции, экономическая, 

государства. 

Abstract: Cotton production is one of the most prosperous agricultural sectors in Central Asia. As 

for the Republic of Kazakhstan, historical data indicate that in the southern region, cotton culture began to 

be grown for more than two thousand years. As a result of archaeological excavations conducted in the 

area of Samarkan, the found cotton seeds reveal that our era was engaged in cotton growing 720 years 

ago. At the initial stage, cotton products were mainly produced by farmers in order to meet their own 

needs and meet the requirements of the local market. Weak prosperity or very low development of 

international trade relations limit the requirements for cotton products. 

In the southern part of the Republic, there are two reasons for the development of cotton production: 

the first is objective, and the second is subjective. 

The objective reason for the growth of cotton production in the southern part of the Republic, due to 

the natural climate and favorable soil climate. 

The main reasons for the development of the cotton economy in The Central Asian republics, 

including Kazakhstan, include the following: first, growth at a very high rate, and second, changes in the 

global cotton market. 

Key words:cotton, production, industry, agriculture, Central Asia, Republic, Kazakhstan, growth, 

agricultural, policy, independence, production, economic, state. 
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АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚТАҒЫ ӚНДІРІСТІК ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ 

ШАРУАШЫЛЫҚ САНАТТАРЫНДАҒЫ ЖҤРГІЗІЛГЕН  

РЕФОРМАЛАРДЫҢ ӘСЕРІ  МЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ АХУАЛДЫ ЖАҚСАРТУ 

 
Тҥйін: Ауыл шаруашылығында ӛткен отыз жылға жуық ішінде аграрлық экономиканы 

реформалау жолында кӛптеген жоба істері атқарылды. Ырықтандыру, жекешелендіру нарықтық 

шаруашылық институттарын қҧру және қайта дамыту негізінде тҥбегейлі  әлеуметтік – 

экономикалық ӛзгерістер пайда болды. Бҧл ӛзгерістер реформаның барлық кезеңінде де әлемдік 

дағдарыстық қҧбылыстарымен қабаттас жҥрді. Экономикалық реформадан бҧрын ауыл 

шаруашылығында ӛнім шаруашылықтын екі санатында  ғана ӛндірілетін. Реформаның негізгі 

мәтіні мемлекеттік және ҧжымдық меншіктегі ӛндіріс арқылы қҧрал-жабдыққа меншік қҧқығын 

бекіту болды. ҚР реформа басталар алдында барлық 272,5 млн гектар, ауыл шаруашылығы жері, 

бау – бақша ӛсіретін ҥй маңындағы және саяжайдағы аздаған жерді қоспағанда,  2,5 мың 

кеңшарлар мен ҧжымшардың қарамағында болды. Сондай – ақ, барлық егістік алқаптарда, 

шабындықтар мен жайылымдар да солардың қарамағында еді. Сонымен қатар, барлық егіс 

алқаптарында шабындықтар мен жайылымдар олардың қарауында. 

Кілттік сӛздер: Ауыл шаруашылығы, Қазақстан Республикасындағы реформа, совхоздар, 

колхоздар, шаруашылық, егіс алаңы, мал шаруашылығы, мақта ӛсіру 

 

Ауыл шаруашылығында ӛткен отыз жылға жуық ішінде аграрлық экономиканы 

реформалау жолында кӛптеген жоба істері атқарылды. Ырықтандыру, жекешелендіру 

нарықтық шаруашылық институттарын қҧру және қайта дамыту негізінде тҥбегейлі  

әлеуметтік – экономикалық ӛзгерістер пайда болды. Бҧл ӛзгерістер реформаның барлық 
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кезеңінде де әлемдік дағдарыстық қҧбылыстарымен қабаттас жҥрді.  

Республиканың агроӛнеркәсіп кешенінде экономикалық реформаға дейін 2100 кеңшар 

(Тҥркістан обылысында - 211), 400 ден астам ҧжымдар (64), 20 дан астам ірі ет 

комбинаттары (4) кӛптеген элеваторлар мен астық комбинаттары, жҥнді бастапқы 

ӛңдеуден ӛткізетін 3 ірі фабрика, басқа да кӛптеген кәсіпорындар жҧмыс істеген еді. Тек 

тамақ ӛнеркәсібінде 3 мыңнан жоғары кәсіпорын болды.  

Экономикалық реформадан бҧрын ауыл шаруашылығында ӛнім шаруашылықтын екі 

санатында  ғана ӛндірілетін. Бҧл салада реформа экономиканың басқа салаларына 

қарағанда, екпіндірек, қарқындырақ, шапшанырақ жҥргізілді деуге болады. Реформаның 

негізгі мәтіні мемлекеттік және ҧжымдық меншіктегі ӛндіріс қҧралдарымен 

жабдықтарына иелікті және меншікке айландыру болды. Кейбір шет елдердегідей біз де 

негізінен шаруа (фермер) қожалықтары осы саладағы меншіктің иесі, негізгі ӛнім 

ӛндірушілер болды деп саналды. Малды бҧрынғы ҧжымдар мҥшелеріне бӛліп беру оңай 

болғанымен жерді және ауыл шаруашылық қҧралдарын (машина – трактор 

шеберханаларын, автопарктерді, тракторды, комбайындарды және т.б.) жеке адамдардың 

меншігінеитбӛліп беру , іс жҥзінде оңай болмады, олар шартты тҥрден ғана бӛліп берілді. 

Жер болса бҥгінгі кҥнге  дейін негізінен мемлекет меншігінде. 

Бҧрынғы кеңшарлармен ҧжымшарларды шаруашылық жҥргізудің тиімсіз формасы деп 

санап, орнына нарықтық шаруашылық жҥргізу қҧрылымдары қҧрылды. Сӛйтіп, 2001 

жылдың 1 қаңтарында республикада мем лекеттік ауыл шаруашылық кәсіпорындарының 

небәрі 82-сі ғана қалды, оның орнына 105170 шаруа (фермер) қожалықтары қҧрылды, одан 

басқа да 3342 әртҥрлі серіктестіктер, 293 акционерлік қоғам, 1710 ӛндірістік 

кооперативтер, 1302 басқа да қҧрылымдар, барлығы, 111899 ауылшаруашылық кәсіпорын 

қҧрады. 

ҚР реформа басталар алдында барлық 272,5 млн гектар, ауыл шаруашылығы жері, бау 

– бақша ӛсіретін ҥй маңындағы және саяжайдағы аздаған жерді қоспағанда,  2,5 мың 

кеңшарлар мен ҧжымшардың қарамағында болды. Сондай – ақ, барлық егістік алқаптарда, 

шабындықтар мен жайылымдар да солардың қарамағында еді. 

Тҥркістан облысының жер кӛлемі – 117,3 мың шаршы шақырым, бҧл Қазақстан 

территориясының 4,3 пайызын қҧрайды. 

 Ал енді облыстың ауыл шаруашылық жерлеріне тоқталатын болсақ, облыстың ауыл 

шаруашылығына жарамды жерінің аумағы 10,3 млн га, оның ішінде жыртылатын жер 

аумағы 0,8 млн га. Ауыл шаруашылығында 70 мың жуық шаруа (фермер) қожалығы, 956 

ӚК, 6 АҚ, 608 ЖШС жҧмыс істейді. Олар жалпы респ. ауыл шаруашылығы ӛнімінің 35%-

ын береді. Ауыл шаруашылығының басты саласына стратегиялық маңызы бар мақта ӛсіру 

мен ӛндіру жатады. Оның егіс кӛлемі 170 мың га-ға (егіс кӛлемінің 30%-ы) жетті. Ауыл 

шаруашылығы саласына 41,6 млрд. теңге қаралған, оның ішінде 28,3 млрд. теңге ауыл 

шаруашылығы тауар ӛндірушілеріне субсидия ретінде берілді. 

Егіннің орташа жылдық ӛнімі: бидай – 450 мың т, кҥріш – 13 мың т, шитті мақта – 380 

мың т, кӛкӛніс – 500 мың т, бақша ӛнімдері – 395 мың т, картоп – 145 мың т. 2019 ж. мал 

саны: ірі қара – 603 мың, қой-ешкі – 3,2 млн., жылқы – 120 мың, тҥйе – 14 мың, қҧс – 1,8 

млн., шошқа – 22 мың басқа жетті. 

Биыл облыста ауылшаруашылық дақылдары 739,4 мың гектар алқапқа 

орналастырылды, бҧл агро азық-тҥлік бағдарламасынан 14,4 мың га артық және ӛткен 

жылға деңгейден 7,1 мың га-ға. 

Тҥркістан облысының ауыл шаруашылық жерлерінің қҧрылымында егіндік жерлердің 

(876,4 мың га) кӛлеміне қарағанда жайылым жерлердің (9095,8 мың га) аумағы ҥлкен. 

Тҥркістан облысының ауыл шаруашылығына жарамды жерлері 

 

Жылдар 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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Бҥкіл егістік кӛлемі 206 557 221 743 235 973 238 930 247 408 247 761 

Дәнді және дәнді–бҧршақты дақылдар 
 

110 969 117 436 96 457 115 449 121 770 

оның ішінде: 
      

бидай (кҥздік және жаздық) 96 305 101 145 104 443 77 731 96 672 90 936 

арпа (кҥздік және жаздық 7 194 5 497 7 238 13 670 13 752 22 249 

жҥгері 2 422 3 335 4 948 4 125 3 736 7 819 

кҥріш 
      

дәнді - бҧршақ дақылдары 
      

Техникалық дақылдар 51 765 66 343 69 335 82 068 67 674 58 887 

оның ішінде: 
      

мақта 7 282 7 102 8 373 6 444 6 595 6 521 

дән алуға арналған кҥнбағыс 1 442 1 002 
  

1 169 1 597 

Картоп, кӛкӛніс-бақша дақылдары, 

барлығы 
6 149 7 041 8 800 10 554 8 606 9 488 

оның ішінде: 
      

картоп 
  

1 168 1 087 
 

1 096 

кӛкӛніс 2 504 2 493 3 432 2 985 2 864 2 324 

бақша дақылдары 3 147 3 636 4 186 6 482 4 852 6 068 

Мал азықтық дақылдар 42 371 37 377 40 303 49 742 55 438 57 584 

Жеміс-жидек екпелердің (кӛшеттердің) 

барлығы 
2 521 2 535 2 959 3 448 3 278 3 112 

Жҥзімдік, барлығы 1 821 2 120 2 643 3 044 2 561 3 077 

Таза парлардың кӛлемі 23 135 - - - 
  

 

Жыртылғанегістікжерлердітиімдіпайдаланып, 

қҧнарынарттыруменқатарауылшаруашылығыныңекіншісаласы - 

малшаруашылығынӛркендетуҥшінреспубликамыздыңмолбайлығы - 

миллиондағангектаржайылымменшабындықжерлердідетиімдіпайдаланукерек. 

Қазақстанда 180 млнгектардайжайылымжерлербар, 

оларбҥкілТМДелдеріндегіжайылымжерлердіңжартысынанастамы. Ӛкінішкеорай, 

соншалықтымолбайлықбҥгінгедейіндҧрыспайдаланылмайотыр. 

Оныңнегізгісебебібҧлшӛлейттіжәнешӛлдіаймақтаорналасқанжайылымдаросыкҥнгедейінж

ақсысуландырылмайкеледі. 

2016 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстандағы ауыл шаруашылығы 

техникасының негізгі тҥрлерінің паркі 152,0 мың бірлік трактордан, 42,0 мың бірлік астық 

жинаушы комбайннан, 3,5 мың бірлік егу кешендерінен, 86,1 мың бірлік тҧқым сепкіштен, 

15,6 мың бірлік дестелегіштен тҧрады. 

2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстандағы ауыл шаруашылығы 

техникасының негізгі тҥрлерінің паркі 152,6 мың бірлік трактордан, 41,5 мың бірлік астық 

жинаушы комбайннан, 3,6 мың бірлік егу кешендерінен, 85,5 мың бірлік тҧқымсепкіштен, 

15,6 мың бірлік дестелегіштен тҧрады. 

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстандағы ауыл шаруашылығы 

техникасының негізгі тҥрлерінің паркі 148,3 мың бірлік трактордан, 40,0 мың бірлік астық 
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жинаушы комбайннан, 3,7 мың бірлік егу кешендерінен, 80,7 мың бірлік тҧқымсепкіштен, 

15,0 мың бірлік дестелегіштен тҧрады, олардың ішінде пайдалану мерзімі 10 жылдан 

жоғары тракторлар – 86 %; комбайндар – 72 %; тҧқымсепкіштер – 88 %-дан астам; 

дестелегіштер – 84 %.  

Ауыл шаруашылығы техникасының орташа амортизациялық мерзімдері 10-12 жылды 

қҧрайтынын ескерсек, техниканы пайдаланудың шынайы мерзімі нормативтік 

мерзімдерінен 3-10 жылға артық деген қорытынды жасауға болады. 

 Ауыл шаруашылығы техникасының (егу кешендерінен басқа) негізгі тҥрлері 

бойынша жаңарту қарқыны жаңартудың талап етілетін технологиялық деңгейі жағдайында 

жылына 10 – 12,5 %-ды: тракторлар бойынша – 1,2 %-ды; комбайндар бойынша – 2,8 %-

ды; тҧқымсепкіштер бойынша – 0,6 %-ды, дестелегіштер бойынша – 1,6 %-ды қҧрайды. 

Ауыл шаруашылығы техникасын сатып алудың орташа жылдық кӛлемі 80 млрд. теңгені, 

оның ішінде отандық ӛндіріс 20,5 млрд. теңгені қҧрайды. 

Саланың техникалық жарақтандырылуы және ауыл шаруашылығы машиналарын 

жасау саласында мынадай проблемалар бар: 

1) негізгі ауыл шаруашылығы техникасы тҥрлерінің тозу деңгейінің жоғарылығы; 

2) ауыл шаруашылығы техникасын жаңарту қарқынының жеткіліксіздігі; 

3) сервистік қызмет кӛрсету жҥйесінің дамымағандығы; 

4) мал шаруашылығы фермаларын механикаландыру деңгейінің жеткіліксіздігі;  

5) нақты егіншілік жҥйелерін қолдану деңгейінің тӛмендігі. 

ҚР Үкіметінің 05.01.2020 № 1 қаулысымен. Жер ресурстарын пайдалану 
тиімділігін арттыру өзгерісі енгізілді. 

Жер ресурстарын тиімді және ҧтымды пайдалану ҥшін мынадай міндеттерді орындау 

қажет: 

1) 33 млн. гектар ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер алаңында топырақтық 

іздестіру жҥргізу; 

2) 33 млн. гектар жайылым алқаптары алаңында геоботаникалық іздестіру жҥргізу; 

3) 27,6 млн. гектар алаңдағы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерде топырақ 

бонитетін анықтау жӛніндегі жҧмыстарды жҥргізу; 

4) қалалар мен ауылдық елді мекендер жерлеріндегі 675 есептік орамға арналған 

электрондық жер-кадастрлық карталар дайындау; 

5) 66 млн. гектар алаңға арналған электрондық топырақтық және геоботаникалық 

карталар дайындау; 

6) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің цифрлық карталарын жасау жолымен 

ауыл шаруашылығындағы басты ӛндіріс қҧралы ретінде пайдаланылатын табиғи ресурс 

ретіндегі ауыл шаруашылығы жерлерінің жай-кҥйі мен пайдаланылуы туралы дҧрыс 

объективті ақпарат алу; 

7) мемлекеттік меншікке алып қойылған, пайдаланылмай жатқан жерлерді ауыл 

шаруашылығы айналымына тарту; 

8) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін, тӛрешілдікті азайту және сауда-саттық 

ӛткізудің ашықтығын арттыру мақсатында мемлекеттік мҥлік тізбесінің веб-порталы 

арқылы жер учаскелерін сату мен жалдау қҧқығы бойынша сауда-саттық (конкурстар, 

аукциондар) ӛткізу; 

9) сауда-саттыққа оның барлық әлеуетті қатысушыларының теңдей қолжетімділігін 

және оны жҥргізу ашықтығын қамтамасыз ету; 

10) ауыл шаруашылығы жерлерін жалдау институтын сақтап қалу және жетілдіру; 

11) жоспарлық және/немесе жоспардан тыс тексерулер, жеке/заңды тҧлғалардың 

ӛтініштері, сондай-ақ аталған ақпараттық жҥйелердің мониторингі (жерді қашықтықтан 

зондтау, аэрофототҥсірілімдер және басқалар) негізінде анықталған ҧтымсыз 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P2000000001#z90
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пайдаланылып жатқан барлық ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелеріне 

арналған жер салығының базалық мӛлшерлемелерін он еселенген мӛлшерге ҧлғайту; 

12) жасалған жер учаскелерін жалға алу шарттары бойынша олардың талаптарын 

орындау және жерлерді, оның ішінде жайылымдарды ҧтымды пайдалану тҧрғысынан 

ауыл шаруашылығы жерлерін тҧрақты цифрлық мониторингтеу (жалға алудың алғашқы 5 

жылында – жыл сайын, кейінгі кезеңдерде суармалы егістікте әрбір 3 жыл сайын, тәлімі 

жерлерде – әрбір 5 жыл сайын) 

13) халықты мал жаюға арналған жайылымдық алқаптармен қамтамасыз ету; 

14) мал шаруашылығымен айналысатын АШТӚ ҥшін жайылымдар бӛлу; 

15) суаратын су кӛзінен бастап тҥпкілікті АШТӚ-нің су бӛлу шекарасына дейін 

тҧрақты суарылатын жерлердің ирригациялық және дренаждық жҥйесін, меншік 

нысанына қарамастан, бірыңғай теңгерім ҧстаушыға беру; 

16) тҧрақты суарылатын жерлерді қалпына келтіру ҥшін су шаруашылығы қҧрылыс 

жайларын республикалық меншікке беру; 

17) су шығынын азайту мақсатында, оның ішінде заманауи технологияларды қолдану 

жолымен тҧрақты және кӛлтабандап суарылатын жерлер жҥйелерінің су шаруашылығы 

инфрақҧрылымын қалпына келтіру және реконструкциялау. 

Бҧдан басқа жер қорын дҧрыс сандық есепке алу мақсатында жерлерге, жер 

учаскелерінің иелері мен жер пайдаланушыларға тексеру жҥргізілетін болады, сондай-ақ 

жердің кадастрлық (бағалау) қҧнын анықтау кезінде оған ақы тӛлеудің базалық 

мӛлшерлемелеріне тҥзету коэффициенттерін қолдану ҥшін ауыл шаруашылығы 

мақсатындағы жерлердің сапалық сипаттамалары туралы ӛзекті деректер алынатын 

болады.  

Сондай-ақ жерді су және жел эрозиясынан қорғау, микроклимат қҧру, топырақтың 

қҧнарлылығын жақсарту, қар мен ылғал ҧстап қалу мақсатында ағаш-бҧта екпелерін егу 

жӛніндегі шаралар әзірленетін болады. 

Мақсаты: 

       Мемлекет басшысының 2018 жылғы 10 қаңтардағы "Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция 

жағдайындағы дамудың жаңа мҥмкіндіктері" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске 

асыруда АӚК-дегі еңбек ӛнімділігін және ӛңделген ауыл шаруашылығы ӛнімі экспортын 5 

жыл ішінде 2017 жылмен салыстырғанда кемінде 2,5 есе ҧлғайту. 

Ауыл шаруашылығында жҧмыс істейтін 1 адамға шаққанда еңбек ӛнімділігін 2015 

жылғы 1,2 млн теңгеден 2021 жылға қарай 3,7 млн теңгеге дейін, сондай-ақ ӛңделген ӛнім 

экспортын 2015 жылғы 945,1 млн. АҚШ долларынан 2021 жылға қарай 2 400 млн. АҚШ 

долларына дейін ҧлғайту жолымен АӚК саласындағы бәсекеге қабілеттілікті арттыру. 
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Аннотация: За последние тридцать лет в сельском хозяйстве было сделано немало проектов 

по реформированию аграрной экономики. Появились кардинальные социально-экономические 

изменения на основе либерализации, приватизации, создания и реконструкции институтов 

рыночного хозяйства. Эти изменения сопровождались мировыми кризисными явлениями и на всех 

этапах реформы. До экономической реформы в сельском хозяйстве производилось только в двух 

категориях хозяйств. Основным текстом реформы стало закрепление собственности и владения 

оборудованием средствами производства, находящимися в государственной и коллективной 

собственности. Бывшие совхозы и колхозы считали неэффективной формой хозяйствования, 

вместо этого были созданы рыночные хозяйственные структуры. Перед началом реформы в РК все 

272,5 млн га находились в ведении 2,5 тыс. совхозов и колхозов, за исключением небольших 

земель сельскохозяйственного назначения , приусадебного и дачного массива. Кроме того, во всех 

посевных площадях, сенокосах и пастбищах находятся в их ведении.  

Abstract:Over the past thirty years, many projects have been made in agriculture to reform the 

agricultural economy. Drastic socio-economic changes have emerged based on liberalization, 

privatization, and the creation and reconstruction of market economy institutions. These changes were 

accompanied by global crisis phenomena and at all stages of the reform. Before the economic reform, 

agriculture was produced only in two categories of farms. The main text of the reform was the 

consolidation of ownership and ownership of equipment and means of production that are in state and 

collective ownership. Former state farms and collective farms were considered an inefficient form of 

management, instead, market economic structures were created. Before the beginning of the reform in 

Kazakhstan, all 272.5 million hectares were managed by 2.5 thousand state farms and collective farms, 

with the exception of small agricultural lands , homestead and dacha areas. In addition, all the sown areas, 

hayfields and pastures are managed by them.  

 

 

ӚЛКЕТАНУ ЖӘНЕ ТҦЛҒАТАНУ– 

КРАЕВЕДЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ –  

LOCAL HISTORY AND COGNITION OF PERSONALITY 
 

ӘӚЖ: 93/94(574)  

Жораева Г., Ахай Г.Н. 

т.ғ.к., доцент Қ.А.Ясауи атындағы  ХҚТУ.Тҥркістан. Қазақстан   

М. Әуезов атындағы ОҚМУ. Шымкент, Қазақстан 

СӘДУАҚАС БОҚАЕВ– ҚАЗАҚТЫҢ АЛҒАШҚЫ МАТЕМАТИК-ҒАЛЫМЫ 

 

Аннотация: Аталған мақала Қазақстандағы ХХғ. 20-30 жж. математика ғылымының 

дамуына ӛз еңбектерімен және  зерттеулерімен елеулі ҥлес қосқан ғалымдардың алдыңғы буыны 

қалыптасқандығы, олардың математика ғылымы бойынша іргелі зерттеулер жҥргізіп,  елімізде 

ғылым саласының ӛркендеуіне бар кҥш-жігерін жҧмсағандығы және  осы кезеңдегі қазақ 

зиялыларының биік шоқтығы қатарында кӛрнекті ғалым-математик, республикада  математика 

ғылымының ӛркендеуіне айтарлықтай ҥлес қосқан Сәдуақас Хасенҧлы Боқаевтың 

шығармашылығына арналады. 

Автор бҥгінгі кҥнге дейін қазақ тіліндегі  алгебра оқулықтарындағы терминдердің  

мәселен, Н.А. Шапошников пен Н.К. Вальцовтың «Алгебра есептерінің жинағы» атты оқу 

қҧралын қазақ тіліне аударған кездегі С.Боқаевтың енгізген терминдері: «дәреже» - «степень», 

«дәреже негізі» - «основание степени», «теңдеу» - «уравнение», «теңдеулер жҥйесі» - «система 

уравнений» және т.б. ӛзгеріссіз  ғылыми айналымда қолданылуын, аударылмайтын халықаралық 
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терминдерді  қазақ тіліне аударуға қадам жасауы, автордың қазақ тілінің ғылыми тіліне 

сәйкестенуі ҥшін аса назар аударғандығын автор деректер негізінде  баяндайды.  

Кілттік сӛздер: тҧлға,математика ғылымы, қазақ зиялысы, математикалық термин, саяси 

қуғын-сҥргін,террорлық саясат, ғалым-математик 

 

Халқымыздың әлем қауымдастығынан егемен ел ретінде ӛз орнын  алып тәуелсіздік туын тіккен 

ӛзгерістерге толы  кезеңінде еліміздің ӛткен тарихына деген кӛзқарас та жаңа сипатқа ие болып 

сол  уақытқа дейін ақиқаты айтылмай бҧрмаланған тарихи қҧбылыстар қайта зерделеніп 

обьективті баға беріле бастағаны мәлім. 

Халқымыздыңтарихисанасынқалыптастыруғабағытталғанигішараларжҥзегеасырылыптӛлтарихым

ыздаӛзіндіктереңізқалдырғанқайраткерлердіңғҧмырнамасызерттеліпғылымиайналымғаенгізілді. 

ЕлбасыН.Ә. Назарбаев «Тарихтолқынында» аттыеңбегінде: 

«Ғасырбасындамемлекетмҥддесінойлағанҧлықазақтардыңжекебасыныңтағдырыдақасіреттіболды. 

Алайдаҧлттықжігерментолысқанзердесабағыҧмытболғанжоқ...» [1] депжазды. 

Елбасыныңосымаңыздытҧжырымытарихымыздыжаңашатарихитҧрғыдазерттеудіжәнеқазаққоғамы

нӛркениеттіелдерқатарынақосудыбастымақсатеткенқазақзиялыларыныңқызметтерінешынайыбағаб

ерудікҥнтәртібінеқойды.  

Қазақстанда ХХғ. 20-30 жж. математика ғылымының дамуына ӛз еңбектерімен және  

зерттеулерімен елеулі ҥлес қосқан ғалымдардың алдыңғы буыны қалыптасты. 

Оларматематикағылымыбойыншаіргелізерттеулержҥргізіп,  

еліміздеғылымсаласыныңӛркендеуінебаркҥш-жігерінжҧмсады. 

Осыкезеңдегіқазақзиялыларыныңбиікшоқтығықатарындакӛрнектіғалым-математик, 

республикадаматематикағылымыныңӛркендеуінеайтарлықтайҥлесқосқанСәдуақасХасенҧлыБоқаев

тыңдаесіміерекшеорыналатындығысӛзсіз.    

СәдуақасХасенҧлыБоқаев 1907 жылы 13 наурыздаСемейоблысыАбайауданындадҥниегекелді. 

ОныңбалалықшағыАбай, Шәкәрім, 

МҧхтарӘуезовтертуыпӛскенСарыарқаӛңірініңШыңғыстаубаурайындаӛтті. Сәдуақас Хасенҧлының 

білімге қҧштарлығын ашумен қатар дарынды оқушыны тани білген математика ғылымының 

шыңына жетуге мҥмкіндік жасаған алғашқы ҧстазы ӛткен ғасырдың басындағы қазақ ағарту ісі 

мен ҧлттық әдебиеттің алғашқы қайраткерлерінің бірі Тайыр Жомартбаев болды. Шәкіртінің 

жаратылыстануға деген ерекше қабілетін байқаған тәжірибелі педагог оның оқуына дҧрыс бағыт-

бағдар берумен қатар Семей мен Зайсанда және Орынбор халық ағарту институтында білім алуына 

ықпал етті. Сондай -ақ С. Боқаевтың 1928 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінде оқуын 

жалғастыруына және математик ретінде қалыптасуына профессор К.А. Тороповтың еңбегін де 

атаған жӛн. 

ХХғ. басында Мәскеу математика мектебінің деңгейі әлемдік деңгейде танылуы Д.Ф. 

Егоровтың және оның шәкірттері Н.Н. Лузин, И.И. Привалов, В.В. Степанов есімдерімен 

байланысты болды. Мәскеу мемлекеттік университетінің механика факультетінде оқуын 

жалғастырған C. Боқаев  Н.В. Жуковский, С.А. Чаплыгин сияқты қызмет еткен кӛрнекті 

ғалымдармен қатар  П.С. Урысон, П.С. Александров, Н.Н. Лузин, В.В. Степанов сияқты белгілі 

математиктерден білім алу мҥмкіндігіне ие болды. ХХғ. 30-жж. басындааталғанбілімордасындаМ. 

Сәтбаев, А. Закарин, Ӛ. Жҧмабаев, К. Игенов, С. Аяпбергенов, Т. Дарқанбаев, С. Ибрашева, А. 

Шәріпханов, Ә. Қанапинсияқтықазақжастарыдабілімалды. 

КейінненолардыңбірқатарыҚазақстандабілімберусаласыменғылымныңқалыптасуымендамуындаҥл

кенрольатқарды.  

С.Х. Боқаевеңбекжолын 1932ж. 

маусымындаҚазақпедагогикаинститутыныңматематикакафедрасындаассистентретіндебастайды. 

1934ж. қаңтарындаҚазПИ-діңжоғарғыматематикакафедрасыныңмеңгерушісіболыптағайындалды. 

КафедражетекшісіретіндеС. Боқаевоқытудыңсапасынарттыруға, 

нақтығылымдардыоқытудыңозықәдістеріненгізудеӛзтәжірибесіменбілімінесҥйенді. 

Нәтижесіндеаталғанкафедрареспубликадажоғарыматематикалықпәндердіоқытудыңинновациялықд

еңгейінекӛтеріліпелеуліжетістіктергежетті. Ӛйткені, 

біліктімаманматематикалықбілімберуісіндамытудыңнегізгіфакторы – КСРО-

дағыжетекшіоқуорындарыныңіс-тәжірибелеріненазараударуқажеттігінтҥсінді. Әсіресе, 

Мәскеумемлекеттікуниверситетіндематематиканыоқытудыңжаңаәдістерінмеңгеруменқатарӛзинсти
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тутыныңоқытутәжірибесіне де енгізугекҥшсалды. 

ОсымақсаттаМәскеуқаласындағыбірқатаржетекшіжоғарғыоқуорындарыкафедраларыныңозықіс-

тәжірибелеріменалмасыптығызбайланысорнатылды, ал 1933ж. 

математиктердіңБҥкілресейлікконференциясынақатысты. 

Республикадапедагогикалықбілімберудіңзормаңыздылығынтҥсініп, 

жоғарғыоқуорындарындадәрісберетіноқытушылардыңғылымиәлеуетінарттырумақсатындааспиран

тураарқылығылымибағыттазерттеуші-ғалымдардыдаярлаудыжҥзегеасыруғаатсалысты. 

НәтижесіндеӘубәкіров, Жәутіков, 

Әмірбаевсындыдарындышәкірттерінматематикағылымынабаулыды.    

Математик-

ғалымқазақтіліндебірыңғайматематикатерминдерінжҥйегетҥсірумақсатындаорыстіліндегіматемати

каоқулықтарынқазақтілінеаударыпматематикалықҧғымдарғасәйкестендірді. 1934ж. 

институттыңғылыми-

зерттеубағытындажалпыпәндербойыншатерминологияныбіржҥйегекелтіруҥшінТерминологиякоми

ссиясықҧрылды, оныңқҧрамынаС.Х. Боқаев, Ә.Ә. Ермеков, М.М. Мәскеевтерсияқтығалымдаренді. 

КомиссияқабылдағантерминдерМемлекеттіктерминологиякомиссиясыныңбекітуінеҧсынылды. 

Алайда, 

бекіткенгедейінинституткафедраларынапәндербойыншатерминдердіғылымиайналымғаенгізугерҧқ

сатетілуікомиссиямҥшелерініңжоғарыкәсібидеңгейінбайқатады. С.Х. 

Боқаевтыңқазақтілінеаударғаноқуқҧралдарыменоқулықтары, 

жасағанғылымиталдауығалымныңқазақтіліндематематикалықтерминдердіжасаудағықомақтыҥлесі

нкӛрсетсекерек. ЗерттеушіБ.М. ҚосановС.Х. Боқаевтыңматематикағылымындағыоқу-

әдістемелікбағытындадайындалғаноқуқҧралдарындаенгізгентерминдерін 4 

топқабӛліпқарастырады. 

Қазіргікҥнгедейінқазақтіліндегіалгебраоқулықтарындағытерминдердіңмәселен, Н.А. 

ШапошниковпенН.К. Вальцовтың «Алгебраесептерініңжинағы» 

аттыоқуқҧралынқазақтілінеаударғанкездегіавтордыңенгізгентерминдері: «дәреже» - «степень», 

«дәреженегізі» - «основаниестепени», «теңдеу» - «уравнение», «теңдеулержҥйесі» - 

«системауравнений» жәнет.б. 

ӛзгеріссізғылымиайналымдақолданылуын,аударылмайтынхалықаралықтерминдердіқазақтілінеауда

руғақадамжасауы, 

автордыңқазақтілініңғылымитілінесәйкестенуіҥшінасаназараударғандығынатапкӛрсетеді.  

1934ж. қыркҥйектеСәдуақасХасенҧлыҚазПИ-діңфизика-

математикафакультетініңдеканыболыптағайындалды. 

Факультетдеканыретіндеолоқужҧмысыныңжоғарғыоқуорныныңталаптарынасәйкесжҥргізуге, 

материалдық-техникалықбазасыныңқалыптасуына, 

математикаменфизиканыоқытудыңжаңаәдістеріненгізуге, 

студенттердіңпәндердітолықмеңгеруінеерекшекӛңілбӛлді. Студент-

жастардыңинтеллектуалдыдамуына, 

логикалықжәнеалгоритмдікойлаунегізіндематематикалыққабілеттерінқалыптастырудымақсатетті. 

Нәтижесінде 

«Еркінжинақталатынқатардыңқосындысыболыптабылатынфункцияныңқҧрылымдыққасиеттері», 

«Арнайыфункцияларжәнеолардыңжалпыжағдайлардағыерекшенҥктелері», 

«Жалпытҥрдегікейбіранықталмағанинтегралдардыинтегралдаудыңкейбіртәсілдері», 

«Конформдықбейнелеулержәнеолардыңмеханикасаласындақолданылуы» 

аттыеңбектерідайындалды. С.Х. 

Боқаевбасшылықеткенжылдарыаталғанфакультетеліміздематематикалықбілімберуісініңдамуынаҥл

есқосуменқатарреспубликакӛлеміндепедагогикалықмамандардыдайындайтыналғашқыбілімордасы

ныңбіріболды. 1934ж. қазандаинститутәкімшілігіғылыми-

зерттеубағытыбойыншамамандарынРКФСРХАК-наматематикамамандығынанС.Х. 

БоқаевтыдаМәскеумемлекеттікуниверсиетіндекандидаттықдиссертацияқорғауҥшінҧсынды. ХХғ. 

30-жж. ММУ-дыңмеханика-

математикафакультетіосысалабойыншамамандардайындаудажәнеғылыми-

зерттеужҧмыстарынжҥргізудеәлемдікдеңгейдегіалдыңғықатарлыорталықтардыңбіріеді. 

БҧлғылымордасындаматематикасаласындаәлемгеәйгіліН.Е. Жуковский, Д.Ф. Егоров, Н.Н. Лузин, 
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А.Я. Хинчин, И.И. Привалов, П.С. Александров, И.Г. Петровскийсияқтығалымдарқызметететін. 

Ізденуші-ғалымС.Х. Боқаевтаосыортада «дифференциалдықтеңдеулер» 

мамандығыбойыншааспиранттардыңоқубағдарламасынасәйкесзерттеулержҥргізунәтижесінде 

1935ж. ММУ-ніңматематикажәнемеханикағылыми-

зерттеуинститутындаматематикағылымдарыныңкандидатығылымидәрежесіналуҥшіндайындағанка

ндидаттықдиссертациясынтабыстықорғады. 

Оғанматематикағылымдарыныңкандидатыжәнедоцентғылымиатағыберілді. 1932-1935 жж. ҚазПИ-

де, ҚазМУ-

дематематикалықпәндердендәрісберусапасынкӛтеруменоқуҥдерісінжақсартубағытындабірқатаржҧ

мыстаржҥргізді. Педагог-ғалымосысаланыңжетекшікурстарынан, 

арнайыбейіндікпәндердендәріскурстарындайындауменқатаржоғарғы, арнаулыортаоқуорындарын, 

қазақмектептеріноқуқҧралдармен, оқулықтарменқамтамасызетуҥшіноқу-

әдістемелікжҧмыспендеайналысты. Атапӛтетінжайт, 

солкездегіоқуҥдерісінедайындалғаноқуқҧралдарыныңбҥгінгікҥнгедейінӛзіндікмаңызыбарекендігі. 

Оныңавторлығымен «Математикажәнехалықшаруашылығыныңфизикалықнегіздері», 

қазақтілінеаударылғанН.А. ШапошниковпенН.К. Вальцовтың «Алгебраесептерініңжинағы» (1933) 

аттыеңбектеріжарықкӛрді. ҚазақстандықғалымдарқатарындаС.Х. 

БоқаевтыңғылымғақосқанҥлесіҥкіметтарапынанескеріліпҚазАКСРОАКАлқасы 1935ж. 

қарашадажоғарыбіліктімамандардайындауісіндегі, 

республикадаматематикалықбілімберудідамытуменҧйымдастырудағыеренеңбегіҥшін 

«Қазақстанның 15 жылдығы» белгісіменмарапатталса, 1936 ж. 

математикапрофессорыатағыниеленді.   

 ХХғ. 20-жж. аяғындатарихта «социализмніңсталиндікмоделі» 

дегенатпенбелгілітарихикезеңбасталып, 

ҧлттардыңтабиғибейнесінжоюғаҧмтылғанказармалықсоциализмжҥйесіндегісаясиқуғын-

сҥргінҧлттықинтеллигенцияқатарынойсыратыпжіберді. Академик М. Қозыбаев «ҧлтшылдық» 

туралы: «Патша ӛкіметі ҧлтшылдықты оппозиция есебінде таныды. Оның тамырына балта шабуды 

саясатқа арна етті. Кеңес ӛкіметі сол империялық саясатты шын мәнінде жалғады, ӛйткені ол да аз 

ҧлттар тым тырақай бӛлініп, бӛлшектеніп кетеді деп тҥсінді. Оларды ашса алақанында, жҧмса 

жҧдырығында ҧстаудың жолы бонопартизм деп тҥсінген И. Сталин ҧлттардың ойшыл, жасампаз 

топтарын тҧқырту деп білді»-деп жазған еді.[3] «Ҧлтшылдықпен», «халық жауларымен» кҥресу 

бірте-бірте мемлекеттің белгілерінің біріне айналды. 1937-1938 жж.қазақтың оқыған зиялы қауым 

ӛкілдерінен 66 мың адам жазықсыз жапа шекті.[4] «Жікшілдік» пен «ҧлтшылдыққа» қарсы 

жҥргізілген сталиндік жаппай террорлық саясат қазақ зиялыларының қатарындағы С. Боқаевтың 

ғылыми-педагогикалық қызметінің әрі жалғасуына теріс ықпал етті. Сталиншіл билік жҥйесі 

әсерінен ғылыми интеллигенция арасында бір-бірінің жазған еңбектеріне сыни кӛзбен қарап 

қателіктер іздеу  белең алды. Осындай сенімсіздік пен кҥдіктенушілік жағдайында С. Боқаевқа да 

жазықсыз жала жабылып саяси қуғын-сҥргінге ҧшырайды. Институт әкімшілігі тарапынан 1938 ж. 

1 тамызында ҚКП ОК-не, ҚазКСР ХАК-не және қалалық партия комитетіне:  «ҚазПИ-де халық 

жауы, бҧрынғы директор Бекжанов басқарған национал-фашистер, бандылар тобы ҧзақ уақыт 

ҥстемдік қҧрды. Национал-фашист Жҥргенов Бекжановпен, Жҧбановпен, Әлжановпен, Боқаевпен 

және басқалармен бірлесіп институттың бҥкіл жҧмысын тоқтату ҥшін барлық шараларды 

қолданды. Бҧл бандиттердің зиянкес жҧмыстары мынадай жолдармен жҥргізілді: институттың 

профессорлық оқытушылық қҧрамына национал фашистерді, троцкийшіл-бухариншіл 

бандиттерді, саяси кҥмәнді және жоғарғы оқу орнында жҧмыс істеу ҥшін академиялық жарамсыз 

адамдарды тарту; жауапты курстарды (математика, ботаника, тарих, қазақ тілі және тағы басқалар) 

жетекші пәндер бойынша студенттердің дайындықтарын осы пәндер бойынша бағдарламалық 

материалдарды зиянды бҧрмалау жолымен бҧзуға тҥрлі шараларды қолданған халық жауларына 

бекіту; қазақ студенттерге орыс тілін оқыту ісінде толықтай елемеушілік жіне зияе келтіру, сондай 

ақ қазақ тілін оқытудағы зиянкестік...» [5] ешбір дәйексіз дайындалған анықтама негізінде С.Х. 

Боқаев қамауға алынып, 1939ж. 14 қарашада КСРО ІІХК Архангельск облысындағы Каргопол 

лагерінің Ерцевск бӛлімшесіне айдауға жіберілді. Алайда, ӛз әріптестері тарапынан ҚКП ОК-не, 

республика прокурорының атына Сәдуақас Хасенҧлының ісін қайта қарау мақсатында ӛтініштер 

жолданды. Нәтижесінде ҚазКСР Жоғарғы Сотының шешімімен  1939 ж. сәуірде С.Х. Боқаевтың 

ісін қайта қарауда фактілер анықталып бас бостандығынан айыру жазасы белгіленді. Ӛкініштісі, 
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1942ж. Сәдуақас Хасенҧлы Боқаев белгісіз жағдайда қайтыс болды.  

 Уақытпенбіргеқоғамныңдамуыдасолқоғамға, 

оныңӛркендепдамуынабарболмысыменқызмететкенҧлтжандыазаматтардыңҧлттықтарихисанасыда

алғақарайалшаңдапқадамбасқансайынӛмірденозғантанымалтҧлғалардыңжарқынбейнесі, 

олардыңхалқыныңкелешегіҥшінсіңіргенеңбегіекшеленіпқҧндылығыартатҥсетіндігішҥбәсіз.  

Қазақстандағы білім мен ғылым саласының дамуы мен ӛркендеуіне қомақты ҥлес қосқан зиялылар 

қатарында және қазақ ӛлкесінде алғаш ашылған білім ордасы – қазіргі Абай атындағы Қазақ 

Ҧлттық педагогикалық университетінің негізін қалаушылардың бірі Сәдуақас Хасенҧлы 

Боқаевтың да есімі бҥгінгі ҧрпақтың жадында сақталатындығы ақиқат.                      
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Аннотация: Данная статья была опубликована в Казахстане в XX в. 20-30 гг. в настоящее 

время на кафедре ведется научно-исследовательская работа по изучению математики, физики,  

информатики,  

Автор до настоящего времени в алгебровых учебниках на казахском языке, например, С. Бокаев 

при переводе на казахский язык учебного пособия «Алгебра есептерінің жиналары» К. 

Шапошникова и Н.К. Вальцова: «ранг» - «степень», «ранг негізгі негізі» - «основание степени», 

«уравнение» - «уравнение», «уравнение жҥйесі» - «система уравнений» и др. автор на основе 

данных докладывает о том, что автор уделял особое внимание переводу на казахский язык 

международных терминов, не переводимых в неизменный научный оборот, в соответствии с 

научным языком казахского языка.  

Ключевые слова: личность, математическая наука, казахская интеллигенция, 

математический термин, политические репрессии,террористическая политика, ученый-математик 

Abstract: This article about the formation of the previous generation of scientists of the 20-30s of the 

twentieth century In Kazakhstan, who made a significant contribution to the development of 

mathematical science through their work and research, their basic research in mathematics and their 

efforts to develop science in the country, is dedicated to the work of Saduakas Khasenovich Bokaev. From 

a book by N. A. Shaposhnikov and N. K. Valtsov, entitled ―A collection of algebra problems‖ that we 

used until that time, Bokaev translated terms such as "степень "- ―degree‖, "основание степени "- ―basis 

of degree‖, "уравнение " - ―equation‖, "система уравнений "- ―system of equations ". The author 

declares on the basis of the data that he is used in scientific circulation without any changes, that the 

author pays special attention to the translation of untranslated international terms into the Kazakh 

language, and to ensure that the Kazakh language is consistent with the scientific language. 

Keywords: personality, mathematical science, Kazakh intelligentsia, mathematical term, political 

repression, terrorist politics, mathematician 
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ӚЛКЕТАНУШЫ,БИБЛИОГРАФ, ҒАЛЫМ 

Е.К. БЕТГЕРДІҢ БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ 

 
Тҥйін: Мақалада кітапханашылар мен библиографтардың практикалық, ғылыми және 

кәсіби шығармашылығы, сондай-ақ олардың кітапхана ісіне қосқан ҥлесі баяндалады.Мақалада 

бҥкіл ӛмірін Қазақстан библиографиясының қалыптасуына және оның дамуына ҥлес қосқан 
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ғалым-библиограф, шығыстанушы, ӛлкетанушы Е.К.Бетгердің ӛмірі мен қызметі, оның 

қҧрастырған библиографиялық кӛрсеткіштері баяндалған. Оның ӛмірсҥрген ортасы мен ғылыми 

еңбектерінің жинақталуы нәтижесінде библиографиялық кӛрсеткішері және кәсіби библиограф 

ретіндегі қалыптасуы қарастырылған. Мақалада атақты библиографтың іргелі еңбектері мысал 

ретінде кӛрсетілген. Ғалым-библиографтың коғамдық және ғылыми еңбектеріне талдау жасай 

келе, оның қиын заманның ағымында, тҥрлі ӛзгерістер мен тауқыметті бастан ӛткергеніне 

қарамастан библиографиялық кӛрсеткіштерді қҧрастырғанына анық дәлелдер келтірілген. Осы 

мақаладамен ғылыми және практикалық қызметі зерттелмеген белгілі библиограф, кітапханашы 

және тарихшы болған шығыстанушының жарқын ғалымдарының бірі - Е.К.Бетгердің тҧлғасын 

кӛрсетемін. 

Кілттік сӛздер: кітапхана ісі, библиография, библиография 

тарихы,библиограф,кітапханашы, шығыстанушы,ӛлкетанушы, библиографиялық кӛрсеткіштер. 

 

ХІХ және ХХ ғасырдың басындағы ірі библиографтар библиографияланатын 

қҧжаттарды талдау негізінде мәдениеттің дамуын зерттеу, яғни жаңа ғылыми білім алу деп 

санады. Библиографияның міндеттерін осы тҧрғыдан тҥсіну оның теориясында 

ақпараттық-библиографиялық қызметті дамытудың екі ғасырлық жолы бойы кезең-

кезеңімен пайда болды.Кітапханалар мәдени-ағартушылық және ғылыми-кӛмекші 

мекемелер болып табылады, олар ӛз қызметімен ғылымның, білімнің, мәдениеттің 

дамуына және қоғамның зияткерлік және экономикалық әлеуетінің ӛсуіне ықпал етеді. 

Кітапхана ісінің қалыптасуына және оның дамуына библиографтардың қосқан ҥлесі 

орасан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Бҥгінгі таңда еліміздің кітапхана ісі тарихында библиография саласында еңбектер 

ӛте кем. Библиография саласындағы кӛптеген кӛрнекті библиографтар туралы 

материалдар мақала тҥріндежеткен. Алайда, осы материалдардың ӛзі де бҥгінде 

оқырмандардың қолы жете бермейтін сирек библиографиялық кӛрсеткіштерге айналды. 

Мақала жазу кезінде мен Қазақстандағы кітапхана ісін дамытуға қалай ҥлес қосқанын 

және олардың жариялаған еңбектерін, сондай-ақ кітапхананың қорларындағыматериалды 

басшылыққа алып, библиографтардыңшығармашылығы мен ӛмірбаянын, аты-жӛні 

белгісіз ҧмытылғандарды мҧқият зерттеу керектігін негізге алдым. 

Басылымдарда  Е.К. Бетгер, В.В.Андронников, О. В. Маслова, Б. В. Лунин, Н. В. 

Дмитровский, В. И. Межов, Ә.Қ.Нарымбетов, Г.П.Царев, С.Ақашев, К.Ш.Бекмҧхамедов 

сияқты кӛрнекті кітапханатанушылар мен библиографтар, ӛлкетанушылардың қызметі 

лайықты кӛрініс таппаған, сондай-ақ зерттеушілердің рӛлі дерлік анықталмаған. Оларсыз 

Орта Азия мен Қазақстан туралы қҧнды библиографиялық жинақтарсызнегізін қалау 

мҥмкін емес. Бҥгінде біз шығармашылық мҧрамызға, ең болмағанда кейбіреулеріне тиісті 

бағасын беруіміз керек.Солардың біріне атақты шығыстанушы, ӛлкетанушы, 

библиографтың даңқты тобына ғалым Евгений Карлович Бетгер жатады. Кеңес 

шығысындағы ҧлттық мәдениеттердің қалыптасуы мен дамуына ӛзінің саналы ӛмірі мен 

талантын осы тарихи процесті одан әрі нығайтуға тҥрлі ҧлттардың ірі және кӛрнекті 

қайраткерлері ҥлкен ҥлес қосты. Осы мақаладамен ғылыми және практикалық қызметі 

зерттелмеген белгілі библиограф, кітапханашы және тарихшы болған шығыстанушының 

жарқын ғалымдарының бірі - Е. К. Бетгердің тҧлғасын кӛрсетемін. 

Евгений Карлович Бетгер (нем. Boetger), 13 шілде (30 маусым) 1887 жылы 

Ташкентте Пруссиядан кӛшіп келген неміс эмигрантының отбасында дҥниеге келген. 

Евгений Карлович жалпы және филологиялық білім алды: Гейдельберг (Германия) және 

Киев университеттерінде оқыды. Бірнеше жылдан кейін Ташкенттегі Орта Азия 

мемлекеттік университетінің (САГУ) шығыс факультетін бітірген. Е. К. Бетгер 

библиография, кітапханатану және тарих мәселелерінің кең шеңберін зерттеді. Оның 

жҧмыстары қазір де ӛзекті, олар Қазақстандағы библиографиялық және кітапханалық 

ғылымдарды жетілдіру ҥшін қызмет етеді. 
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Е.К.Бетгер Науаи атындағы Мемлекеттік кітапхана жанындағы сирек кітаптар 

бӛлімінің негізін қалаушы, кітапхана желісін қҧру, кітапханалық білім беру, Кітапхана ісі 

мен библиографияның теориясы мен тәжірибесі және т. б. ӛзекті мәселелер бойынша 150-

ден астам ғылыми жҧмыс жазды. Қазір де оның мҧрағатында 50-ден астам жарияланбаған 

библиографиялық жҧмыстары бар.Е. К. Бетгердің революцияға дейінгі білім мен тәрбие 

алған және кейіннен белгілі библиограф, кітапханашы, тарихшы болған ғалым ретінде 

қалыптасуын тҥсінудің маңызы зор. Кӛптеген жылдар бойы ол Ортаазиялық мемлекеттік 

университетінің тарих факультетінің «Археология» кафедрасының тҧрақты және қҧрметті 

мҥшесі болды, жас зерттеушілермен және студенттермен ӛздернің бай білімдерімен 

бӛлісті, баяндамалар жасады, студенттердің зерттеу жҧмысына рецензия жазды, 

аудармалар жасады. 

Е.К.Бетгердің Тҥркістан ӛлкесіне кітапхана кадрларын даярлаудағы еңбегі 

зор.Тҥркістан мемлекеттік кітапханасында жҧмыс істей жҥріп, 20-шы жылдары және 30-

шы жылдардың басында кітапхана қызметкерлерін дайындау бойынша кӛптеген 

курстардың негізін қалаушы және оқытушысы болды, пәндік каталог, библиография 

негіздері, кітап тарихы курсын оқыды. Дәрістерде және практикалық сабақтарда Е. К. 

Бетгер пәнді жақсы білетіндігін, шеберлігін кӛрсетті.Е. К. Бетгер Тҥркістан кӛпшілік 

кітапханасын қҧруға ҥлкен ҥлес қосты. Тҥркістан Халық университетінің жанынан 

Тҥркістан кӛпшілік кітапханасын қайта қҧру жӛніндегі арнайы комиссия қҧруда 

бастамашысы болды, сол кезде кітапхана апатты жағдайда болатын. Кітаптарды жіктеу да, 

каталогтау да болмады, сондай-ақ оларды орналастыру мен сақтау ҥшін қарапайым 

жағдайлар да болған жоқ. Кітапхананы қайта қҧру кезінде комиссия біріншіден, 

халықаралық ондық жҥйе бойынша каталогтар жасауға кірісуді, екіншіден, кітап қорларын 

толықтыруға назар аударуды шешті.Е. К. Бетгердің ондық библиографиялық жіктеуді 

енгізу де баға жетпес мәнге ие. Тҥркістан кӛпшілік кітапханасына қатысты «Ондық 

жіктеменің» негізгін әзірледі. Батыс Еуропаның ҥздік кітапханаларының жағдайы туралы 

жақсы білетін Е. К. Бетгерге, сондай-ақ кітапхана комиссиясының мҥшелері Л. К. 

Давыдова мен Л. А. Метленковқа тапсырылды.  

1918 жылдың аяғында Е. К. Бетгердің жасап шыққан ондық жіктемесі бойынша 

кестелер тез арада таралды, ал оған сҧраныстар келіп тҥсіп жатты, 1920 жылы Тҥркістан 

халық кітапханасы мемлекеттік деп ӛзгертілді, қазірдің ӛзінде екі карточкалық каталог 

болды: ондық жҥйе бойынша жасалған алфавиттік және жҥйелі каталогтар. Ол Тҥркістан 

мемлекеттік кітапханасында тӛрт жылдық жҧмыс тәжірибесі негізінде Е. К. Бетгер 

дайындаған "Методические указания и правила пользования таблицами" атты әдістемелік 

нҧсқаулығы библиография саласындағы қҧнды дербес еңбегі болып табылады. 

Кӛптеген жылдар бойы бҧл ереже Тҥркістан ӛлкесінің кітапхана қызметкерлеріне 

арналған қҧнды қҧрал болды. Е. К. Бетгер жасаған екі басылым (1918 және 1922 ж.) 

«Ондық библиографиялық жіктеме» бойынша брошюралар және кітапхана техникасы 

бойынша жекелеген ҧсыныстар (1920 және 1922 ж.) Тҥркістан ӛлкесінің кітапхана ісін 

нығайтудың негізі болды. Тҥркістан кітап палатасын қҧруда Е. К. Бетгердің практикалық 

қызметіне кӛп кӛңіл бӛлінді. Ол КСРО-да кітапхана ісін дамытуға қатысты кӛптеген 

қаулылардың, бҧйрықтардың және басқа да қҧжаттардың жобаларын әзірледі. 1918 жылы 

Тҥркістан кӛпшілік кітапханасы туралы бірінші Ережеге енгізіді, ереже бойынша барлық 

баспалар кітапханаға барлық басылымдарды жеткізуге міндетті болды. 

Евгений Бетгер бірінші және екінші Бҥкілресейлік библиографиялық съездердің, 

ғылыми кітапханалардың бірінші және екінші ресейлік конференцияларының 

қатысушысы болып, кӛптеген мәселелерді талқылауға қатысқан.Е. К. Бетгер алғашқы 

кеңестік «Библиография» библиографиялық журналдарының бірінде ынтымақтастық 

туралы ҧсынысқа ыстық ықыласпен жауап берді. 

Е.К.Бетгер Ӛзбекстандағы кӛне және сирек кітаптар қорының негізін қалаушы. 40 
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жыл бойы кітапхана қызметімен байланысты Е.К.Бетгер сирек кітаптар қорын жинап, 

ғылыми ӛңдеуге кӛп кҥш, қуатын жҧмсады. Е.К. Бетгердің кең эрудициясы мен шын 

мәнінде энциклопедиялық білімі, бірнеше батыс еуропалық және шығыс тілдерін білуі 

(1920 ж.ол Тҥркістан Шығыс институтының Араб бӛліміне тҥсіп, 1924 жылы бітірген) 

ғалымға кітапхана қорында сақталған кӛне, кейде бірегей даналарды анықтауға ғана емес, 

сонымен қатар жеке тҧлғалардан кітапхананың бірегей басылымдарды жҥйелі тҥрде сатып 

алуын ҧйымдастыруға, сондай-ақ оларды ғылыми ӛңдеуді бастауға мҥмкіндік берді.Е. К. 

Бетгер Ташкент мемлекеттік университетінің іргелі кітапханасының сирек кітаптар 

қорына ҥлкен қызығушылық танытты, оны зерттеді және кітаптардың ғылыми 

сипаттамасын жасады.Кітапханадағы кӛп жылдық жҧмыс тәжірибесі бар Е. К. Бетгер кӛне 

және сирек кездесетін басылымдар бӛлімінде кітапхананың кітап қорының байлығын 

тереңірек тану ҥшін, сондай-ақ мәдени-ағарту жҧмыстарын кҥшейту мақсатында әр ірі 

кітапханада болуы қажет екенін дәлелдеді. 

20-30-шы жылдары Е.К.Бетгердің тікелей басшылығымен жергілікті мерзімді 

басылымдарға библиографиялық жҧмыстар жасалды, олар зерттеушілерді жергілікті 

мерзімді басылымдарды жаппай қарап шығудан  арылтты. Олардың арасында 

Тҥркістанның географиясы, метеорологиясы, сейсмологиясы, гидрологиясы бойынша 

мақалалар мен жазбалардың аса қҧнды кӛрсеткіштері бар. Е.К.Бетгер О.В.Масловамен 

бірге Тҥркістан ӛлкесінің статистикалық комитеттері шығарған жинақтарға және «Орта 

Азияның халық шаруашылығы» журналына (1924-1930 жж.) кӛрсеткіштер жасап 

шығарды. Ол қазіргі уақытқа дейін аздаған ӛзгерістерімен қолданып келген А.Навои 

атындағы ӚзССР Мемлекеттік кітапханасында сақталған кітаптарды орналастырудың 

форматтық-реттік жҥйесін енгізудің бастамашысы болып табылады. Сирек кітаптар қорын 

кӛп жылдық жинау Е. К. Бетгерге қорды терең зерттеуге мҥмкіндік берді. Кеңес 

ғалымының басты міндеттерінің бірі - қорды танымал ету болатын. Осылайша, Е. К. 

Бетгердің тікелей қатысуымен сирек кітаптар бӛлімінің ҧйымы кӛптеген халықтардың 

жазба ескерткіштерінің бірегей даналарын бӛлуге кӛмектесті, ал оларды баспада жариялау 

және танымал ету одан әрі зерттеушілерге кӛне ескерткіштерді зерттеуді бастауына 

кӛмектесті.Революцияға дейінгі кезеңде Қазақстан тарихымен айналысатын 

Қазақстандағы бірде-бір библиограф не маман Е.К. Бетгердің зерттеуінсіз жҧмыс істей 

алмайды. Е.К. Бетгердің эпистолярлық мҧрасы ғалымның қызығушылықтарының спектрін 

және оның ортаазиялық халықтардың мәдени мҧрасының рӛлін терең тҥсінуін ашады. 

Е.К.Бетгер елдің ірі ғалымдарымен байланыста болды, шетелдік ғылыми 

орталықтармен, Германиямен, Франциямен, Америкамен, Англиямен және т.б. елдермен 

хат алмасып отырды, оған әр тҥрлі кәсіптегі адамдар кӛмек, анықтама, тҥсініктеме алу 

ҥшін ӛтініш жасайтын. Ғалымның кең эрудициясы, бірнеше еуропалық және шығыс 

тілдерін білу, астрономия, археология, тарих және т.б. саласында терең білім алу оны 

Қазақстан археологтары мен тарихшылары ҥшін қолдау тапты. Оған библиографтар, 

шығыстанушылар, тарихшылар, әдебиеттанушылар жҥгінетін. 

Кітапханаларды қҧру ҥшін кітапхана қызметкерлерінің кӛптеген кадрлары қажет 

еді, ал олар ӛте аз болды. Е.К.Бетгер алғашқы кітапхана курстарын қҧрудың бастамашысы 

ғана емес, сонымен қатар тҥрлі курстарда бірқатар пәндерді оқып, осы жҧмысқа басқа 

кітапхана қызметкерлерін тартты. Бҧл курсты Оңтҥстік Қазақстанның (Шымкент, 

Жамбыл, Қызыл Орда) кітапханашылары да аяқтады. 

Библиограф Л.К.Давыдов пен А. А. Метленковпен бірге 1918 жылы Е.К.Бетгер 

қағаздың ерекше тапшылығы кезінде «Ондық библиографиялық жіктеме» шығарды, ол 

1922 жылы елеулі толықтырулармен қайта басылып шықты, оның кӛмегімен кітап 

қорларын ғылыми ӛңдеу ҥшін негіз қаланды.  Тҥркістан халық кітапханасының 

қызметкерлері мен Е. К. Бетгерге кітапхананың кітап байлығын, әсіресе оның шығыс 

бӛлімін сақтап қалу ҥшін кӛп кҥш жҧмсауға тура келді. Кітап жинаушы және сақтаушы Е. 
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К. Бетгер кітапхана ҥшін сирек және кӛне басылымдарды іздеу және сатып алу ҥшін 

уақытын та, кҥшін де аямады.Ол кітаптың ҧлылығы туралы ҧғымды тек кітапхана 

қызметкерлерін ғана емес, сондай-ақ жас оқырмандарға да жеткізуге тырысты. Оқырман 

конференцияларын, кӛрмелерді ҧйымдастыру, кітапты танымал ету - ғалымның бҥкіл 

ғылыми және библиографиялық қызметінің қҧрамдас бӛліктерінің бірі болды.  20-30-шы 

жылдары Е. К. Бетгердің тікелей басшылығымен және оның жеке қатысуымен қҧнды 

библиографиялық жҧмыстар пайда болды, оның ішінде зерттеушілер ҥшін «Тҥркістан 

ведомствосы» деген кӛрсеткіштің маңызы зор.  

Е.К.Бетгер библиографиялық жіктеудің әлемдік жҥйесінің соңғы жетістіктерін 

пайдалана отырып, «Тҥркістан ведомстваларына» кӛрсеткіш қҧрастырудың ӛз жҥйесін 

жасады. Жергілікті газеттер мен журналдар беттерінде Е. К. Бетгер кең танымал жҧмыс 

жҥргізді. 30-шы жылдардан бастап 1945 жылға дейін «Правда Востока», «Комсомолец 

Узбекистана» беттерінде ғалым оқырманды Орта Азия бойынша алғашқы саяхаттарымен 

таныстырады, кӛне кітаптар және кітапхана қорында сақталған бірегей басылымдар 

туралы әңгімелейді. 

Сирек және ескі кітаптар қорын кӛпшілікке танымал ету тек қана оқырман 

қауымына ғана емес, ортаазиялық республикалардың ғылыми жҧртшылығы да бірегей 

басылымдармен танысуға мҥмкіндік берді. Е.К.Бетгер алғаш рет жергілікті баспасӛз 

беттерінде жазған кӛптеген бірегей басылымдар кейіннен Қазақстан ғалымдарының 

ғылыми зерттеулерінің тақырыбына айналды. Бҧл оның елдің тҥрлі кітапханаларымен 

және жекелеген жетекші кеңестік және шетелдік библиографтармен кең кӛлемді хат 

алмасуымен расталады.Қазақстандағы кітапхана ісінің тарихын қалыптастыру және 

дамыту бойынша бірде-бір зерттеу жҧмыстары Евгений Карлович Бетгердің еңбектеріне 

сілтеме жасалмай зерттелмейді. 

Мақаланы қорытындылай келе, Тҥркістан кітапханасын қҧруға, оны қайта қҧруға 

қатысқан Е.К.Бетгер осы зерттеуде Ӛзбекстан мен Қазақстандағы кеңестік 

кітапханатанудың қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері туралы толық мәліметтер 

берді. Е.К. Бетгертуралы ӛмірбаянын аяқтай отырып, оның жарияланбаған мҧралары әлі 

де кӛп екенін, оны ғылыми айналымға енгізу шығыстану библиографиясын байытар еді 

дегім келеді. 
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Аннотация: В статье освещается практическое, научное и профессиональное творчество 

библиотекарей и библиографов, а также их вклад в библиотечное дело. В статье рассматривается 

жизнь и деятельность ученого-библиографа, востоковеда, краеведа Е.К.Бетгер, внесшего вклад в 

формирование и развитие казахстанской библиографии, а также составленные им 

библиографические указатели.В результате обобщения научных трудов предусмотрен 

библиографический указатель и формирование как профессионального 

библиографа.Библиографические указатели в этой статье являются одной из самых выдающихся и 

ценных научных и справочных книг.В статье представлены основные работы известного 

библиографа.Проанализировав общественные и научные труды ученых-библиографов, было 

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/maqola%20va%20maruzalar/ru-silka/61.%20%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3.%20%D0%90.%20%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0,%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
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доказано, что они составили библиографические показатели, несмотря на то, что они претерпели 

много трудностей.Рассмотрены актуальные проблемы изучения истории казахстанской 

библиографии, ее совершенствования. 

Abstract: The article highlights the practical, scientific and professional creativity of librarians and 

bibliographers, as well as their contribution to librarianship.The article examines the life and work of the 

scientist-bibliographer, orientalist, local historian E.K.Betger, who contributed to the formation and 

development of Kazakhstan's bibliography, as well as the bibliographic indexes compiled by him.The 

main bibliographic indexes, public and research activities are analyzed. The facts are given that they were 

scientists as a bibliographer in the Kazakh bibliography.Bibliographical indexes in these statistical forms 

are one of the most promising and valuable scientific and reference books. The main works of famous 

bibliographers are presented in the article. Analyzing the public and scholarly work of the studied 

bibliographers, it was documented that they were compiled by bibliographical figures, not to mention that 

many of them had pretended many problems. The current problems of the history of studying of the 

Kazakh bibliography, its supervision. 
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Белгібай Ж.Қ. 

т.ғ.к., доцент. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

АЛАШ ҚАЙРАТКЕРІ – ҚАБЫЛБЕК  САРЫМОЛДАЕВ 

 

Тҥйін: Бҧл мақалада кӛрнекті Алаш қайраткері Қабылбек Сарымолдаевтың 

қоғамдық-саяси қызметі талқыланады. Біз қазақ тарихындағы ҧлы тҧлғалардың тарихи 

орны мен рӛлін және олардың ҧлт ҥшін жасаған маңыздылығын кӛрсетіп, оны жаңа ҧрпақ 

санасына сіңіруге міндеттіміз. ХХ ғасырдың бірінші ширегінде Қабылбек Сарымолдаев 

Тҥркістан облысындағы аштықпен кҥрес жӛніндегі орталық комиссияның тӛрағасы 

Т.Рысқҧловпен бірге жҧмыс істеді, содан кейін біраз уақыт комиссияны басқарды. 1918-

1919 жылдардағы ашаршылық кезінде ол жергілікті тҧрғындардың қырғынына қарсы 

белсенділік танытты және жас балаларды аштық пен ӛлімнен қҧтқарды. Бҧл мақалада 

Тлеукулов С.С., Тлеукулов Г.С., Надиров Р., Қойшыбаев Б., Жалмағамбетов Е.Х., Турсун 

Х.М. сияқты ғалымдардың еңбектерімен қатар, Алаш қайраткерлері Қабылбек 

Сарымолдаев, Оңтҥстік Қазақстан облысының мемлекеттік мҧрағатының деректері 

негізінде ӛмір жолы туралы жаңа мәліметтер келтірілген. 

Кілттік сӛздер: Қабылбек Сарымолдаев, ҧлт зиялылары, Алаш қайраткерлері, 

Кеңес ӛкіметі, мҧрағат кӛздері. 

 

 Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Тарих толқынында» атты тарихи еңбегінде арда туған 

Алаш қайраткерлері туралы: «Ҧлттық мҥддеге қызмет етудің тарихи ҧлы ҥлгілерін шын 

мәнінде кӛрсетіп берген әйгілі тарихи қайраткерлердің, мемлекет басқарушыларының 

тҧтас легі біздің кӛз алдымызда. Олар қазақ мемлекеттігінің даму нысанасын 

жиырмасыншы ғасырдың бас кезеңінде-ақ кӛрсетіп берген болатын. …Біз асқақ сезімге 

бӛлене отырып, ҧлтшыл әрекетшілдігімізге қатысты ғасыр басында Алаш қайраткерлері 

бастап берген жолнҧсқалар ғасыр соңында жалғасын тапты деп айта аламыз»[1, 22 б.], –

деп жазды. Осы жолдардың мәні мен мағынасына терең бойлай тҥссек, ҧлт тарихының 

ҧлы кӛші кӛркейе тҥсетініне кәміл сенеміз. Сондықтан қазақ тарихындагы ірі тҧлғалардың 

тарихи орны мен олардың ҧлт ҥшін жасаған еңбектерінің маңызын кӛрсетіп,жаңа 

буынның санасына сіңіру – біздің парызымыз болмақ. 

Сталиндік тоталитарлық жҥйенің тар қыспағында жҥріп, ӛз елінің ӛркендеуі 

жолында аянбай еңбек еткен Алаш қайраткерлерінің игі істеріне баға беру болашақ жас 

ҧрпақты рухани және саяси тҧрғыдан тәрбиелеу ҥшін аса маңызды болмақ. Кеңестік 
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биліктің ҧлт зиялыларының есімдерін халқымыздың жадынан мәңгілік ӛшіруге ҧмтылған 

әрекетінің салдарынан осы кезге дейін ғылыми тҧрғыдан игерілмей келе жатқан 

тақырыптар да, тҧлғалар да аз емес. Ӛткен ғасырдың басында ҧлт ҥшін ӛлшеусіз қызмет 

жасаған, бірақ, ӛзінің тарихи бағасын әлі де болса ала алмай келе жатқан,кҥні бҥгінге 

дейін есімі кӛмескі аталып келген осындай тҧлғалардың бірі – Қабылбек Сарымолдаев. 

Оның ӛмірі мен қоғамдық-саяси қызметін, жалпы тҧлғасын танытуда С. Тілеуқҧлов, Г. 

Тілеуқҧлов, Р. Нәдiров, Б. Қойшыбаев, Е. Жалмағамбетов,  Х.М. Тҧрсын және т.б. 

зерттеушілердің еңбектерін атаған жӛн.    Тҥркістан облыстық мемлекеттік мҧрағатының 

деректерінен Алаш зиялысы Қабылбек Сарымолдаевтың  ӛмір жолынан мынадай 

мәліметтерді кездестіреміз: Қабылбек Сарымолдаев 1898 жылы Сырдария  облысының 

Әулиеата уезі Қҧрағатан болысының 5-ші «Ҥйтал» ауылында орта шаруа отбасында 

дҥниеге келген. Оның әкесі Сарымолда ӛз ауылының абыройлы тҧрғыны, ӛзінің білімін 

жетілдіре жҥріп, оқытудың жаңа әдістерін меңгеріп ауыл балаларының сауатын ашуға  мән  

беріп қҧрметке бӛленген маман болды.   Бала Қабылбек 1908-1914 жылдар аралығында 

Әулиеатадағы орыс-тҥзем мектебінде және Жоғары бастауыш училищесінде оқиды. Оқуға 

ынталы, қабілетті жас Қабылбек қысқа мерзім ішінде орыс  және ӛз ана тілін терең 

меңгергендігін байқатып ҥздік оқушы ретінде екі класты бір жылда бітіреді. Училищеде 

ҥздік  оқумен қатар сабақтан тыс кезінде тҥрлі мекемелерде жҧмыс істейді, тӛменгі сынып 

оқушыларының сауатын ашуға кӛмек кӛрсетеді. Нәтижесінде  ӛзін-ӛзі қаржылай 

қамтамасыз ете жҥріп 1914 жылы Әулиеатадағы жоғарғы бастауыш училищесін ҥздік 

бітіреді. Алайда жас Қабылбектің оқуын одан әрі жалғастыруына елдегі саяси-

экономикалық жағдай теріс ықпал етеді. Ӛйткені, патшалық Ресейдің бірінші 

дҥниежҥзілік соғысқа қатысуы  Қазақстанның әлеуметтік-эклономикалық ахуалын 

ауырлата тҥсті. Белгілі Алаш қайраткері А. Байтҧрсыновтың 1913 жылдың ӛзінде ақ 

«қазақ ҧлтының ӛмір сҥруі проблемаға айналды» деген сӛзі айқын кӛрсетеді. Әулиеата 

уезіндегі  Қҧрағатан болысындағы орын алған соғысқа, қымбатшылыққа және жақындап 

келе жатқан ашаршылыққа қарсы наразылықтар жас Қабылбектің саяси жағынан 

шыңдалуына әсер етті.    

1916 жылғы ҧлт-азаттық кӛтерілісі пісіп жетілген тҧста Қабылбек Сарымолдаев 

пошта саласында қызмет етті. Қоғамда кҥрделі жағдайлар бҧқаралық сипат ала бастаған 

кезде пошта қызметкерлерінің орны  ерекше мәнге ие болды. Ӛйткені, 1916 жылғы 25-і 

маусымдағы патша жарлығынан  Меркедегі пошта қызметкерлерінің алғаш хабардар 

болуы, Тҥркістан ӛлкесінен 500 мыңнан астам азамат  алу кӛзделгені, әрине жас 

Қабылбектің наразылығын туындатқаны анық. Патша жарлығына қарсы Орта Азия және 

Қазақстан аумағын қамтыған қӛтеріліске Меркедегі халық кӛтерілісі де ҧласып кетті.  

Жергілікті қӛтерілісшілер «Ҥйтал»  ауылындағы қара жҧмысқа шақырушылардың тізімін 

тартып алып жойды, борышқорлық және салық хаттарын ӛртеп жіберді, болыс 

басқармаларын талқандады, патша әскерлерімен қақтығысқа тҥсті. Меркі аумағындағы 

халық кӛтерілісін Қҧрақты болысының бҧрынғы болысы Ақкӛз Қосанов басшылық 

жасайды. Алайда  генерал-губернатордың бҧйрығымен орыс жазалау отрядтары Әулиеата 

уезіндегі кӛтерілісті басып жаншыды.  

1917 жылы Әулиеата мен Меркіде «Қазақ жастарының революцияшыл одағы» 

қҧрылды. Аталған  саяси ҧйымның мҥшесі ретінде Қабылбек Сарымолдаев жергілікті 

жерде демократиялық кҥштерді топтастыру ісіне белсене араласты. Болыс 

басқармашыларынан олардың реквизициялау және мобилизациялау кезінде тартып 

алынған мал-мҥлкін, жерін жергілікті тҧрғындарға қайтарып беруді талап етті. Ал, 1917 

жылғы Қазан тӛңкерісінен кейін Кеңес ӛкіметін орнату жолында белсенділік танытады. 

Меркідегі уездік Кеңесін қҧруда ереше кӛзге  тҥседі.1917 жылдың желтоқсан айының 

бірінде Әулиеата уездік әкімат билігінің Кеңестерге кӛшкені туралы ӛкім 

шығарылады.Нәтижесінде Әулиеата уезінен Тҥркістан ӛлке сиезіне Қабылбек 
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Сарымолдаев сайланды. Сондай-ақ, ӛлкелік VI-VII сиездерінде (1918,1919 жж.) Тҥркістан 

Орталық атқару комитетінің  мҥшесі болып сайланады. Осы жылдың 30 шілде кҥні 

Тҥркістан Орталық Атқару комитетінің шешімі бойынша Сырдария облыстық комитетіне 

Қ. Сарымолдаев тағайындалды. 1919 жылы Әулиеата уездік атқару комитетінің тӛрағасы 

болып сайланды. Осы жылы 27 қыркҥйекте ӛткен Әулиеата уезі мҧсылман 

коммунистерінің 1-съезінде уездік партия комитетінің хатшылығына ҧсынылды. 1920 – 23 

жылы Орынборда Қазақ АКСР Ішкі істер халық комиссарының орынбасары, Алматы 

облыстық революциялық-әскери комитеттің тӛрағасы, 1923 – 25 жылы Ташкент облысы 

атқару комитетінің тӛрағасы, Хорезм Республикасы Халық Комиссарлары Кеңесі 

тӛрағасының орынбасары және Жҧмысшы-шаруа инспекциясының тӛрағасы, Ташкентте 

Қазақ АКСР сауда ӛкілдігі басқармасының бастығы.  

1925 – 33 жылы Қазақ АКСР халық шаруашылығы Орталық Кеңесі 

Президиумының мҥшесі, оның тӛрағасы, Жоспарлау комиссиясының тӛрағасы, Егіншілік 

халық комиссары. 1933 – 37 жылы Шығыс Қазақстан облысы атқару комитетінің, Торғай 

ауданы, атқару комитетінің тӛрағасы, Қазақ АКСР Тамақ ӛнеркәсібі халық комиссарының 

орынбасары. 1938 жылы «халық жауы», «жапон империалистерінің тыңшысы» деген 

айыппен кеңестік қуғын-сҥргінге ҧшырап, ОГПУ «ҥштігінің» шешіміне сәйкес ату 

жазасына кесілді. Белгілі тарихшы, профессор Мәмбет  Қойгелді: «Халық жауы» болып 

ҧсталған қазақ зиялыларының ішінде тергеу  материалдары ең кӛбі осы Қабылбек 

Сарымолдаевтың ісі. Бірақ тергеу материалдары толық емес. Жойылған. Неге жойылған? 

Бҧл істің  мән-жайын  біле алмаудамыз. Жалпы қазақ зиялыларының репрессияға 

ҧшырағаны жӛніндегі материалдар зерттеушілерге берілуі тиіс. Ӛкінішке орай, осыған қол 

жеткізе алмай келеміз... Осы Қ.Сарымолдаевтың мына Ӛзбекстан жағында қызметте 

болғанын растайтын материалдар зерттеушілер ҥшін қол жетімді емес. Осы екі  кітапта  да 

сол жақтағы  атқарған қызметтері  туралы  мәліметтер жетіспей тҧрғанын байқауға 

болады, Дегенмен авторлардың ізденісі, архивтік қҧжаттардың негізінде әзірше беймәлім 

мәліметтерге сҥйене отырып тәп-тәуір  еңбекті жарыққа  шығарғаны  қҧптарлық» - деп 

атап кӛрсетті[7]. Бҥкіл саналы ғҧмырын Тҥркістан және Қазақ ӛлкесінің жарқын 

болашағына арнап, айтулы еңбек сіңірген қайраткер ӛзге де алаш зиялылары секілді 

«халық жауы» деген жаламен 1937 жылы тамызда тҧтқындалып, жазықсыз ату жазасына 

кесілген. 1938 жылғы 25 ақпанда Асфендияров, Қазақ Республикасының белді 

қайраткерлері Сейітқали Меңдешов, Ҧзақбай Қҧлымбетов, Темірбек Жҥргенов, Жанайдар 

Садуақасов, Ғабдҧлхакім Бӛкейханов, Шәкір Дивеев, Сҥлеймен Есқараев, Тел 

Жаманмҧрынов, Қҧдайберген Жҧбанов, Ізмҧқан Қҧрамысов, Қабылбек Сарымолдаев, 

Сәкен Сейфуллин, Қайсар Тәштитов, Ғаббас Тоғжанов бар, барлығы 39 қайраткер атылған 

болып шықты. Кейіннен Қабылбек Сарымолдаев 1957 жылы қарашада ақталды. 

Ӛз елін шексіз сҥйіп, халқына қалтқысыз қызмет еткен Алаш қайраткерлерінің бірі– 

Қабылбек Сарымолдаев сынды тҧлғалар ӛскелең ҧрпақ жадынан ҧмытылмақ емес.  
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жайлыhttp://e-history.kz/ 

7. Қабылбек Сарымолдаев- жаңашыл реформатор http://www.kaznpu.kz/ 

 

Аннотация: В данной статье исследуется общественно-политическая деятельность 

видного деятеля Алаш Кабылбека Сарымолдаева.  Мы обязаны показать историческое 

место и роль великих деятелей казахской истории и важность их работы для нации и 

привить ее в сознании нового поколения. В первой четверти 20-го века Кабылбек 

Сарымолдаев работал с Т. Рыскуловым, председателем центральной комиссии по борьбе с 

голодом в Туркестанском регионе, а затем некоторое время возглавлял комиссию. Во 

время голода 1918-1919 годов он покорно проявлял активность в борьбе с резней местных 

жителей, и спас маленьких детей от голода и смерти, такие действия уточняются 

архивными данными. В данной статье, наряду с трудами таких исследователей как 

Тлеукулов С. С., Тлеукулов Г. С., Надиров Р., Койшыбаев Б., Жалмагамбетов Е.Х., Турсун 

Х. М., приводятся новые сведения о жизненном пути одного из деятелей Алаш Кабылбека 

Сарымолдаева, основанные на данные Государственного архива Южно-Казахстанской 

области.  

Ключевые слова: Кабылбек Сарымолдаев, национальная интеллигенция, Алаш, 

личность, советская власть, архивные источники. 

Аbstract: This article examines the socio-political activities of a prominent figure Alash 

Kabylbek Sarymoldaev. We are obliged to show the historical place and role of the great figures 

of Kazakh history and the importance of their work for the nation and to instill it in the 

consciousness of a new generation. This article examines the socio-political activities of a 

prominent figure Alash Kabylbek Sarymoldaev. We are obliged to show the historical place and 

role of the great figures of Kazakh history and the importance of their work for the nation and 

instill it in the minds of a new generation. This article explores the socio-political activities of the 

prominent figure Alash Kabybek Sarymoldaeva. We are obliged to show the historical place and 

role of the great figures of Kazakh history and the importance of their work for the nation and to 

instill it in the consciousness of a new generation. 

Keywords: Kabylbek Sarymoldaev, national intelligentsia, Alash, personality, Soviet 

power, archival sources. 

 

 

 

 
ӘОЖ 51(091) 

Рустемова Қ.Ж., Тлесбаева Ж.А.
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ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИ ГЕОМЕТРИЯСЫНЫҢ  

ТАРИХИ РӚЛІНІҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Тҥйін: Әбу Насыр әл-Фараби - әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, 

астроном, ботаник, лингвист, логика, музыка зерттеушісі. Мақалада Әбу Насыр әл-Фарабидің 

жалпы ғылымның дамуына қосқан ҥлесі айтылып, соның ішінде геометрия ғылымына ерекше 

кӛңіл бӛлінген. Әбу Наср Әл-Фараби математик ретінде ӛзара тығыз байланысты ҥш салада еңбек 

еткен: математиканың методологиялық мәселелері, математикалық жаратылыстану және 

математиканың кейбір нақты тарауларын жасауға қатысуы. Ол барлық ғылымдар тек 

геометрияның тармақтары, ал геометрияны олардың тҥп тамыры деп есептейді. Геометрия – кӛп 

салалы ғылым, оның салаларының біразы әл-Фараби тҧжырымдаған қағидалардан бастау алады. 

Сонымен қатар, Әбу Наср Әл-Фараби кӛп ӛлшемді абстракция геометрияның идеясын алғаш 

айтушылардың бірі. Осы мақалада Әбу Насыр әл-Фарабидің геометриялық мҧраларына қысқаша 

http://www.kaznpu.kz/
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B9%D1%88%D1%8B%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%80_%D3%98%D0%BB-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
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шолу жасалып, оның математикалық ғылыми еңбектері тарихта әрі қарай қалай ӛрбігені туралы 

қысқаша тҥрде айтылған. 

Кілттік сӛздер: Әбу Насыр әл-Фараби, еңбектері, трактаттары, математика, геометрия, 

қолданулары. 

 

Кіріспе 

Әбу Насыр Мҧхаммад ибн Мҧхаммад Тархан ибн Узлағ әл-Фараби ат-Турки (870-950 

жж.) - ерте орта ғасырдағы ҧлы ойшылдар мен энциклопедияшылардың бірі.  Тарихи 

деректер бойынша 70-ке жуық тіл білген. Ол Шығыс пен Батыста ғылымның дамуына 

ҥлкен әсер еткен бай ғылыми мҧра қалдырды. Алайда, әл-Фарабидің барлық еңбектері, 

әсіресе математикалық еңбектері толық зерттелген жоқ.  

Әбу Насыр әл-Фараби мҧраларының Қазақстанда тҥбегейлі зерттелуі 20 ғасырлардың 

60-жылдарында ғана қолға алынды. Оған алғаш бастамашы болған қазақ ғалымдары 

Ақжан әл-Машани (Машанов) мен Қаныш Сәтбаев еді.  
Ғҧлама ғалым, әлемдік ҧстаз Әбу Насыр әл-Фарабидің 160-тан аса трактаттары бар, ол сол 

кездегі ғылымның барлық саласын терең меңгеріп қана қоймай, бҥгінгі кҥнге дейін маңызын 

жоймаған жаңалықтар ашып кеткен [1].  

―Ғылымдар тізбегі‖ атты еңбегінде сол кездегі ғылымды ҥлкен-ҥлкен бес салаға 

бӛледі: 1) тіл білімі және оның тараулары; 2) логика және оның тараулары; 3) математика 

және оның тараулары; 4) физика және оның тараулары, метафизика және оның тараулары; 

5) азаматтық ғылым және оның тараулары, заң ғылымы және дін ғылымы. Ғалым бҧл 

ғылымдардың бәрінің пәнін анықтап, қысқаша мазмҧнына тоқталады. 

Әбу Наср Әл-Фараби математик ретінде ӛзара тығыз байланысты ҥш салада еңбек 

еткен. Олар: 1) математиканың методологиялық мәселелері (математикалық ғылымының 

пәні, негізгі ҧғымдары мен әдістерінің шығу тегі), 2) математикалық жаратылыстану, 3) 

математиканың кейбір нақты тарауларын жасауға қатысуы. 

Әл-Фараби математиканы жеті тарауға бӛледі (арифметика, геометрия, оптика, 

астрономия, музыка, статика, механика — әдіс айла жӛніндегі ғылым). 

Ол математиканың философия ірге тасын қаласумен қатар, оны табиғат 

қҧбылыстарын зерттеуге батыл қолданудың қажеттігін іс жҥзінде танытты. Әбу Наср Әл-

Фараби пікірінше, математика анық, ақиқат білімді береді және басқа ғылымдардың 

дамуына кҥшті ықпал жасайды. 

Теориялық талдау 
Әл-Фарабидің киелі деп санаған ғылымы – геометрия. Ол барлық ғылымдар тек 

геометрияның тармақтары, ал геометрияны олардың тҥп тамыры деп есептейді. Ал, математика, 

физика, химия ғылымдарын табиғаттану, технология, экономика, саясаттану, медицина, музыка 

және т.б. ілімдердің ірге тасы деп есептеген. Сондықтан әл-Фараби: «егер ғылымды меңгергің 

келсе, алдымен һандисатпен (геометриямен) таныс бол» − дейді. Бҧны аруақты бабамыздан қалған 

ӛсиет деп біліп, оған нҧқсан (кір) келтірмейік. 

Бҥгінгі таңда геометрия – ең дамыған, ҥлкен ғылым. Ол бірнеше салаға бӛлінеді. Атап 

айтғанда: біріншіден, Элементар (Евклид геометриясы), геометрияны негіздеу, Лобочевскийдің 

геометриясы, Риманның геометриясы, топология; екіншіден, аналитикалық геометрия, проективтік 

геометрия, дифференциалдық геометрия, сызба геометрия, алгебралық геометрия; және 

ҥшіншіден, кӛпӛлшемді геометрия, қолданбалы геометрия, есептік геометрия, параметрлік 

геометрия, кӛрнекі геометрия, графикалық геометрия, инженерлік геометрия. 

Аталған геометрия саласының біразы әл-Фараби тҧжырымдаған қағидалардан бастау 

алады. Мысалы, аналитикалық геометрияның Р. Декарттан бастау алатыны, дәлірек 

айтқанда – оны координаталар жҥйесімен байланыстыратыны белгілі. Ал координаталар 

жҥйесі туралыжазылған алғашқы мәліметті әл-Фарабидің трактатынан 

кездестірдік.Б.Наполеонның серігі, атақты ғалым Г. Монжды сызба геометрияның атасы 

деп жҥрсек, сызба геометрия да Әл- Фарабидің зейініннен тыс қалмапты. Сызба 

геометрияда қайтымды кескіндер алудың ҥш тәсілінің біреуі аксонометриялық проекция 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D3%99%D0%BB-%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%99%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D2%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88_%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D1%82%D1%96%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%B8%D2%9B%D0%B0%D1%82
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болса, оны салуды да біздің ғҧлама бабамыз жақсы білген сияқты. Оны әл-Фарабидің 

«Китап аль-музыки аль-Кабир» атты трактатында бейнеленген аксонометриялық және 

кононикалық ортогональ проекцияларда сызылған музыкалық аспаптардан кӛруге болады. 

 
 

3-сурет.а)аксонометриялық проекция;                      4 суретә) кононикалық ортогонал проекция 

 

Нәтижелер мен талқылау 

Әбу Наср Әл-Фарабидің геометриялық мҧралары: Дӛңгелек центрін анықтау туралы; 

Тең қабырғалы фигураларды салу туралы.; Дӛңгелекке іштей сызылған фигураларды салу 

туралы; Фигураларға сырттай дӛңгелек салу туралы; Фигураларға іштей дӛңгелек салу 

туралы; Кейбір фигураларға іштей басқа фигураларды салу туралы; Ҥшбҧрыштарды бӛлу 

туралы; Тӛртбҧрыштарды бӛлу туралы; Шаршыларды (квадратты) бӛліктеу және оларды 

қҧрастыру туралы; Сфераларды бӛлу туралы зерттеулер. 

Геометрияның ең биік шыңы – топология. Топологияның тууына әйгілі Л. Эйлер 

формуласы себебші болғаны әйгілі 

 

Т+Ж─Қ=2.                                                                                    

(1) 

 

мҧндағы Т–тӛбелер саны, Ж– жақтар саны, Қ – қырлар саны. Бҧл формуланы Л.Эйлерден 

1000 жыл бҧрын әл-Фараби білген екен [2].  

Платонның денелерін қарастыралық. Оларды әл-Машани «Киелі фигуралар» деп 

атаған.«Ықылым заманнан бері киелі немесе тамаша деп саналатын дҧрыс кӛпжақты 

фигуралардың бес тҥрі белгілі болған.Шын мәнінде осы фигуралар ғылым мен техникалар 

саласында жаңалық ашуға да себепкер болды және соның негізі болып келеді. Біздің 

заманымызда да олар жетекші мәнін жоғалтқан жоқ» [2; 32-бет]. 

Сол дҧрыс кӛпжаққа қатысты әл-Фараби бастап әл-Машани аяқтаған кестеден дҧрыс 

бес кӛпжақ (тетраэдр, текше, октаэдр, икосаэдр және додекаэдр) ҥшін (1) теңдігінің 

орындалатынын кӛруге болады.Әл-Фараби формуласын кез келген дӛңес кӛпжақ ҥшін де 

қолдануға болады. Пирамида, призма сияқты кӛпжақтардың тӛбелері, қырлары және 

жақтарын санап және салыстырып кӛрулеріңізге болады. Мысалы, жетібҧрышты 

пирамиданың 8 тӛбесі, 8 жағы және 14 қыры болады, сондықтан Т+Ж─Қ=8+8─14=2 

болады. Сегізбҧрышты призманың 16 тӛбесі, 10 жағы және 24 қыры болады да, тағы да 

Т+Ж─Қ=16+10─24=2 болатыны анықталады. Тетраэдр жақтарының саны оның 

тӛбелерінің санына, ал текшенің жақтар саны октаэдрдің тӛбелер санына тең.Ал текшенің 

жақтар саны октаэдрдің тӛбелер санына, керісінше текшенің тӛбелер саны октаэдрдің 

жақтар санына тең. Сондай-ақ, икосаэдрдің жақтар саны додекаэдрдің тӛбелер санына, 

керісінше икосаэдрдің тӛбелер саны додекаэдрдің жақтар санына тең болады екен. 

Осындай денелерді екіжақты денелер деп атайды. Сонда тетраэдр ӛзіне ӛзі екіжақты 
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болады екен. Текше мен октаэдр, икосаэдр мен додекаэдр екіжақты денелер болып 

табылады. 

Әбу Насыр әл-Фараби ежелгі гректің ҧлы математигі және астрономы Птолемейдің 

«Алмагестіне» кӛлемді тҥсініктеме жазғаны белгілі. Бҧл еңбек «Алмагеске тҥсініктеме» 

деп аталады. Әл-Фарабидың бҧл трактаты тригонометрияны дамытуға да игi ықпал 

жасады. Мҧндағы нeгізгi бip жаңалық әл-Фараби синус, косинус, синус-ферзус, тангенс, 

котангенс сызықтарын бірыңғай радиусты тҧрақты шеңбер ішінде қарастырды. Олардың 

арасындағы бірсыпыра қатынастарды ашты, кейбip қарапайым қасиеттерін айқындады. Ол 

тригонометриялық кестелер жасауда аса қажет болып саналатын бip градус доғаның 

синусы мен косинусын анықтауда елеулі табыстарға жеткен. Әл-Фараби осы айтылған 

тригонометриялық мағлҧматтарға және басқа да қосымша математикалық материалдарға 

сҥйене отырып, «Алмагесте» қарастырылған астрономия және география мәселелерін 

математикалық жолмен шешудің ең жеңіл әдістерін ҧсынады. «Геометриялық 

фигуралардың егжей-тегжейі жӛнінде табиғат сырлары мен рухани әдіс-айлалар кітабы» 

геометриялық салу есептерін сҧрыптап, бip жҥйеге келтipген. Жҥзден аса есептің салу 

әдістері кӛрсетілген. Бҧлардың iшiндe парабола салу, бҧрышты трисекциялау, кубты екі 

еселеу, дҧрыс кӛпбҧрыштар салу, кӛпжақтар салу, жазық фигураларды тҥрлендіру, т.б. бар. 

Әл-Фараби адымы тҧрақты циркуль мен бip жақты сызғыштың жәрдемімен шешілетін 

есептерді мол қарастырды. Осы еңбекте 3, 4, 5 және т.б. ӛлшемді куб салу есебін ойша 

қалай шешу идеясы бар. Сондай-ақ оның «Болжамдағы геометрияға кipicпe» атты трактат 

жазғаны мәлім, бірақ ол еңбегі бізге жетпеген. 

Осыған қарағанда, Әбу Насыр әл-Фараби кӛп ӛлшемді абстракциялы геометрияның 

идеясын алғаш айтушылардың бipi дeп жорамалдауға негіз бар. Ҧстаздың бҧл трактатын 

математика тарихшылары осы уақытқа дейін атақты Хорасан математигі Әбдул-Уафаға 

теліп келгені анықталды. Әбу Насыр әл-Фараби арифметика саласында «Теориялық 

арифметикаға қысқаша кірicпе» деп аталатын еңбек жазған. Оның кӛптеген еңбектерінде 

математикалық логиканың элементтері кездеседі. 

Әбу Насыр әл-Фарабидің математикалық идеялары мен мҧраларын Әбу-л-Уафа, Әбу 

Әли ибн Сина (Авиценна), Әбу Райхан Бируни, Омар Хайям сияқты шығыс 

ғҧламаларымен қатар, Роджер Бэкон, Леонардо да Винчи тәрізді Еуропа ғалымдары да кӛп 

пайдаланған. 

Ғалым ежелгі гректің ҧлы астрономы Клавдий Птоломейдің еңбектерін тҥсіндіре, 

кемелдендіре отырып, ӛз тарапынан да теориялық (математикалық), практикалық мәні зор 

қорытындылар жасады, идеялар, пікірлер айтты. 

Қорытындылар 

Ислам ӛркениетінің Еуропаға ықпалы әртҥрлі ғылым салаларында, соның ішінде 

математика саласында да, ашылмаған тың деректер ретінде байқалады. Тарих 

кӛрсеткендей, мәдениет пен ӛркениет қатынастарының дамып, ӛзара бipiгyi исламнан 

кейін ғана жҥзеге асты. Шығыс пен Батыстың барша ӛркениеттері ӛзінен бҧрынғы Мысыр, 

Грек, Ҥнді ӛркениеттерінің Исламның ӛзегімен ҧштасатын тҧстарын алып, дамытқаны 

белгілі. Осы орайда айта кететін бip мәселе, ерте дәуірдегі мҧсылман зерттеушілері грек, 

парсы, ҥнді және тҥркі тілдеріндегі кӛптеген мҧраларды хатқа тҥcipy, аудару арқылы 

оларды сақтап қалып, әлемдік ӛркениетке ҥлкен ҥлес қосқаны айдан анық. 

Әл-Фарабидің еңбектері кҥні бҥгінге дейін1150 жыл ӛтсе де ӛз мән-маңызын 

жоғалтқан жоқ, жоғалтпайды да. 
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Аннотация:Абу Насир аль-Фараби - всемирно известный мыслитель, философ, социолог, 

математик, физик, астроном, ботаник, лингвист, логик и исследователь музыки. В статье 

упоминается вклад Абу Насира аль-Фараби в развитие науки в целом с особым упором на науку о 

геометрии. Абу Наср аль-Фараби как математик работал в трех тесно связанных областях: 

методологические проблемы математики, математические естественные науки и участие в 

развитии определенных специфических разделов математики.Он считает, что все науки являются 

лишь ветвями геометрии, а геометрия является их корнем. Геометрия - это многоотреслевая наука, 

многие ее отрасли начинаются с принципов, сформулированных аль-Фараби. Кроме того, Абу 

Наср аль-Фараби был одним из первых, кто предложил идею многомерной геометрии абстракции. 

В данной статье дается краткий обзор геометрического наследия Абу Насир аль-Фараби и обзор 

того, как математические научные труды Абу Насира аль-Фараби развивались в историй. 

Abstract:Abu Nasir al-Farabi is a world famous thinker, philosopher, sociologist, mathematician, 

physicist, astronomer, botanist, linguist, logician and music researcher. The article mentions the 

contribution of Abu Nasir al-Farabi to the development of science as a whole, with particular emphasis on 

the science of geometry. Abu Nasr al-Farabi as a mathematician worked in three closely related fields: 

methodological problems of mathematics, mathematical natural sciences, and participation in the 

development of certain specific branches of mathematics. He believes that all sciences are only branches 

of geometry, and geometry is their root. Geometry is a multidisciplinary science, many of its branches 

begin with the principles formulated by al-Farabi. In addition, Abu Nasr al-Farabi was one of the first to 

propose the idea of multidimensional geometry of abstraction. This article gives a brief overview of the 

geometric heritage of Abu Nasir al-Farabi and an overview of how the mathematical scientific works of 

Abu Nasir al-Farabi evolved into stories. 

 

 

 

 

ӘОЖ 94(574 ) 

   Сембиева Ш.Б. 

аға оқытушы. М.Әуезов атындағы ОҚМУ. Шымкент. Қазақстан 

АЛАШ ЗИЯЛЫСЫ, ҚАЗАҚТЫҢ ТҦҢҒЫШ ПРОКУРОРЫ –  

CҤЛЕЙМЕН ЕСҚАРАЕВ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада ӛткен ғасырдың басында ҧлт ҥшін орасан зор еңбек еткен, 

бірақ әлі кҥнге дейін ӛзінің тарихи қҧндылығын таба алмаған адамдардың бірі - Сҥлеймен 

Есқараевтың қоғамдық-саяси қызметі талданады. Сҥлеймен Есқараевтың ӛмірі мен 

қоғамдық-саяси қызметі тақырыбын, Тлеукулов С.С., Тлеукулов Г.С., Надирова Р., 

Қойшыбаева Б., Жалмағамбетова Е.Х., Турсун Х.М. және т.б. Алаш қайраткерлерінің ӛмір 

жолы туралы зерттеушілердің қарастырылған еңбектерімен қатар, Оңтҥстік Қазақстан 

облысының мемлекеттік мҧрағатындағы деректерге сҥйене отырып, жаңа ақпаратты 

ҧсынады. Ҧлттың сақталуы ҥшін ҧлттық зиялылардың жасаған ізгілік әрекеттері 

Тҥркістан зиялыларының саяси элитасының ӛкілдері Т. Рысқҧлов, Н. Тӛреқҧлов, 

С.Қожанов, С.Асфендияров, бірге кӛптеген істерді бірге атқарды, Тҥркістан республикада 

қазақ қоғамының жаңаруы мен қалыптасуы ҥшін нақты саяси іс-қимылдар жасаулығы 

қажет деп идеясын қолдады.  

Кілттік сӛздер: ҧлттық зиялылар, тҧлға, Кеңес ӛкіметі, большевиктер идеясы, 

халық жауы, ҧлт мҥддесі, бірінші заңгер. 
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Сталиндік тоталитарлық жҥйенің тар қыспағында жҥріп, ӛз елінің ӛркендеуі 

жолында аянбай еңбек еткен Алаш қайраткерлерінің игі істеріне баға беру болашақ жас 

ҧрпақты рухани және саяси тҧрғыдан тәрбиелеу ҥшін аса маңызды. Кеңестік биліктің ҧлт 

зиялыларының есімдерін халқымыздың жадынан мәңгілік ӛшіруге ҧмтылған әрекетінің 

салдарынан осы кезге дейін ғылыми тҧрғыдан игерілмей келе жатқан тақырыптар да, 

тҧлғалар да аз емес. Ӛткен ғасырдың басында ҧлт ҥшін ӛлшеусіз қызмет жасаған, бірақ, 

ӛзінің тарихи бағасын әлі де болса ала алмай келе жатқан, кҥні бҥгінге дейін есімі кӛмескі 

аталып келген осындай тҧлғалардың бірі – Cҥлеймен Есқараев дер едік. Оның ӛмірі мен 

қоғамдық-саяси қызметін, жалпы тҧлғасын танытуда С.Тілеуқҧлов, Г.Тілеуқҧлов, 

Р.Нәдiров, Б.Қойшыбаев, Е.Жалмағамбетов, Х.М.Тҧрсын және т.б. зерттеушілердің 

еңбектерін атаған жӛн.     

Оңтҥстік Қазақстан облыстық мемлекеттік мҧрағатының деректерінен Алаш 

қайраткері Cҥлеймен Есқараевтың ӛмір жолынан мынадай мәліметтерді кездестіреміз: 

Cҥлеймен Есқараев 1896 жылы Сырдария облысы, Қазалы уезі, Қуандария болысында 

шаруа отбасында дҥниеге келген. Әкесі мал шаруашылығымен айналысқан. ХХ ғасырдың 

басындағы қазақ ӛлкесіндегі әлеуметтік ауыр ахуал әрбір қазақ отбасын аянышты 

жағдайға алып келгендігі белгілі. Ол жасӛспірім кезінде-ақ 1909 жылы қаланың кірпіш 

зауытында еңбек жолын  бастайды. Кейіннен Сҥлеймен теміржол жҧмысына орналасып  

1915-1916 жылдары Жетісу теміржол инженерініңтілмашы қызметін атқарды. Перовск 

теміржолында жҧмыс істей жҥріп, қаладағы «жексенбілік мектебінде» оқып білімін 

кӛтерді[1]. Сонымен қатар ол жҧмысшылар арасында саяси сауатын ашып, революциялық 

кҥреске қатыса бастайды.1918 жылы Қызыл гвардия қатарына қабылданып,партия 

жҧмысына белсене қатыса жҥріп, революция ісі ҥшін шын кҥрескер екенін таныта білді. 

С. Есқараев Перовск партизандар отрядының қҧрамына кіріп, Ақтӛбе және Черняев 

майдандарында соғысты. Одан кейін Ташкенттегі Осипов кӛтерілісін басуға қатысып, 

Совет ӛкіметіне берілгендігін кӛрсетті. Ал, 1919 жылы Ташкент қаласындағы Партия және 

совет курсына оқуға жіберіледі. 1920 жылы  Тҥркістан Шығыс институтына қабылданды. 

Оқу барысында ол ағылшын, араб, парсы тілдерін ҥйренеді.  

Алайда мҧрағат деректерінен ХХ ғасырдың 20-жылдарынан алаш зиялысы 

Сҥлеймен Есқараевтың партиялық, кеңестік қызметінің басталғандығын байқаймыз. 1920 

жылы Перовск қалалық партия комитетініңтӛрағасы болып  тағайындалады. 1920-22 

жылдары Ташкент қаласындағы облыстық тӛтенше комиссия тӛрағасының орынбасары, 

1922-23 жылдары  Перовскіде қалалық атқару комитетінің тӛрағасы болып қызмет 

атқарды[2]. 1923 жылы Қазалы қалалық атқару комитетінің тӛрағасы болып 

тағайындалады. Ал, 1923-24 жылдары Тҥркістан Коммунистік партиясының Орталық 

комитеті хатшысының орынбасары қызметтерін  атқарады.          

1924 жылдың наурызынан желтоқсанға дейін Сырдария облыстық атқару 

комитетінің тӛрағасы. 1921-1925 жылдары Тҥркістан орталық атқару комитеті мен 

Тҥркістан коммунистік партиясы Орталық комитетінің мҥшесі болды. 1924 жылы 

Сырдария және Жетісу облыстарының коммунист басшы қызметкерлері Қазақ АССР-нің 

мемлекеттік органдарындағы басшы қызметтерге жіберілгенде олардың арасында С. 

Есқараев та бар еді. 1925 жылдың сәуірінен 1928 жылдың қаңтарына дейін Қазақ АКСР 

ішкі істер Халық Комиссариатында жҧмыс істеп, ҚазЦИК-тің мҥшесі, ал 1929 жылдың 

басында Орынбордағы Қазақ АКСР-інің ӛлкелік милиция мектебінің бастығы қызметіне 

жіберіліп, тҧңғыш милиция мектебін қҧрушы болды.1930 жылдың ақпанынан тамызына 

дейін Алматыда Жоғары техникалық оқу орындарында дайындық курсында оқып, одан 

кейін Москвадағы Жоспарлау академиясының энергетика бӛліміне оқуға тҥседі. 1933 

жылдың наурызында академияны ҥздік аяқтап, Петропавл қаласында орналасқан 

Қарағанды облыстық атқару комитетінің тӛрағасы қызметіне жіберіледі. 
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Сҥлеймен Есқараев 1936 жылы Әділет министрлігінен прокуратура бӛлінгенде республика 

прокуратурасын ӛз алдына жеке дербес қҧрылым ретінде қҧрып, еліміздің 

прокуратурасының №1 бҧйрығына бірінші қол қойды[3]. Олеліміздегі прокуратура 

органдары жҥйесінің қҧрылуына және қалыптасуына кҥш салды. Жаңадан ӛз алдына 

қҧрылып жатқан, прокуратура кадрлары жетіспейтін сол бір қиын-қыстау кездің ӛзінде 

Есқараевтың жоғары ҧйымдастырушылық қабілетімен, біліктілігімен республика 

прокуратура органдары жедел ӛз даму жолына тҥсті. 

 Сҥлеймен Есқараевтың  ең соңғы қызметі Қазақ ССР Халық комиссарлар Кеңесі 

тӛрағасының бірінші орынбасары қызметі болды. 1937 жылы Қазақстан Коммунистік 

партиясының бірінші съезінде С.Есқараевты «халық жауларымен байланысты» деп 

айыптайды. Съезде «Есқараев контрреволюцияшыл ҧйымда болғандығын мойындады» 

деп хабарланғаннан кейін қамауға алынды[4].КСРО Жоғарғы Сотының әскери коллегиясы 

1938 жылғы 25 ақпанда оны атуға ҧйғарған.Сол кездегі «Социалистическая Алма-ата» 

газетінде жарияланған хабарға сҥйенер болсақ, КСРО Жоғарғы Соты Әскери 

Коллегиясының кӛшпелі сессиясы ӛзінің жабық сот мәжілісінде «ҧлтшыл-фашист, 

троицкистік-бухариншілдер» деп 19 адамға айып тағып ату жазасына кескендігін, олардың 

алдыңғы қатарында қазақтың арыс азаматтары Ҧ.Қҧлымбетов, Т.Жҥргенов, Ж.Садуақасов 

(барлығы 19 адам) Н.Сырғабековтерден кейін С.Есқараевтың атын оқимыз[5].С.Есқараев 

жазықсыз атылғаннан кейін оның отбасы мен ағайын-туғандары да  қуғын-сҥргінге 

ҧшырайды. Жҧбайы Мәуия Есқараева 1937-ші жылы ІІХК-ның арнайы бҧйрығымен 

салынған Ақмола халық жаулары әйелдерінің лагеріне жіберілді. Қызы Әлия, ҧлы Марат 

«халық жауының ҧрпағы» деген айыппен Алматыдағы  балалар ҥйіне  қабылданды[3].    

 КСРО Жоғарғы Сотының Әскери Коллегиясының әділетсіз ҥкімі 1957-ші жылы 

бҧзылып,  Есқараев Сҥлеймен ӛлгеннен кейін ақталды. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев: «...Кӛненің кӛзіндей, тарихтың ӛзіндей                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

болған жәдігерлерді жинақтап жҥйелеу, оларды келешекке сақтап жеткізу, ӛзге жҧрқа 

барымызды кӛрсетіп насихаттау – абыройлы міндеттің бірі» деген болатын. 1997 

Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 03.11.1997 жылғы № 1485 қаулысымен облыста 

«Есқараевтың 100 жылдық тойы» кеңінен аталып ӛтіліп, ӛзі дҥниеге келген Қармақшы 

ауданындағы № 27 Жосалы лицейіне аты берілді. Сондай-ақ, 1997 жылы оның туғанына 

100 жылдық мерейтойы қарсаңында Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 

жанындағы Заңдылық, қҧқық тәртібі проблемаларын зерттеу және прокуратура 

орагандары кадрларының біліктілігін арттыру институты- С.Есқараевтың есімімен 

аталады. Бҥгінде Қызылорда қаласының бір кӛшесі Сҥлеймен Есқараевтың есімімен 

аталады. Ҥстіміздегі жылы С. Есқараевтың 115 жылдық мерейтойын жоғары деңгейде атап 

ӛту мақсатында облыс әкімдігімен бірлескен іс-шаралар жоспары қабылданды. Іс-шаралар 

аясында жыл бойына облыс кӛлемінде ауқымды жоспарлар белгіленді. 

Қызылорда облысы прокуратурасының бастамасымен әдебиеттанушы, кинодраматург, 

«Дарын» мемелкеттік сыйлығының лауреаты Айгҥл Кемелбайдың шығармашылық кеңесі 

негізінде «Қазақстан-Қызылорда» телеарнасы «Сҥлеймен Есқараев. Қазақтың тҧңғыш 

прокуроры» атты деректі фильмін дайындады. Сондай-ақ, облыс прокуратурасымен 

қазақтың тҧңғыш прокурорының ӛмірі, қызметі, адамдық қалпы тҧрғысы баяндалатын 

«Тарланбоз» кітабы да жарық кӛрді. 

 Сҥлеймен Есқараев негізін салған Тәуелсіз Қазақстан прокуратурасы Заңның 

ҥстемдігін, оның біріңғай және біркелкі қолданылуын, еліміздегі заңдылық пен қҧқық 

тәртібінің берілігі мен орнықтылығын қалтқысыз қамтамасыз етіп келеді.  
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Аннотация: В данной статье проанализирована общественно-политическая 

деятельность Сулеймена Ескараева - одного из лиц, которые в начале прошлого века 

работали безмерно для нации, но еще не смогли получить свою историческую ценность. 

Для раскрытия темы о жизни и общественно-политической деятельности Сулеймена 

Ескараева, наряду с рассмотренными трудами исследователей Тлеукулова С.С., Тлеукулова 

Г.С., Надирова Р., Койшыбаева Б., Жалмагамбетова Е.Х., Турсун Х.М. и др., приводятся  

новые сведения о жизненном пути одного из деятелей Алаш, на основании источников 

Государственного архива Южно-Казахстанской области. Гуманные дела, совершенные 

национальной интеллигенцией в целях сохранении нации, представителями политической 

элиты Туркестанской интеллигенции Т.Рыскуловым, Н.Торекуловым, С. Кожановым, 

С.Асфендияровым, проделавших немало деяний совместно с ним,  также поддерживали 

идею о том, что конкретные политические действия в модернизации и формировании 

казахского общества в Республике Туркестан стоит осуществлять.  

Ключевые слова: деятель, национальная интеллигенция, личность, советская 

власть, идея большевиков, враг народа,  интерес нации, первый юрист. 

Аnnotation: This article analyzes the socio-political activities of Suleimen Yeskaraev - 

one of the people who at the beginning of the last century worked immensely for the nation, but 

have not yet been able to get their historical value. To reveal the topic of the life and socio-

political activity of Suleimen Yeskaraev, along with the reviewed works of researchers Tleukulov 

S.S., Tleukulov G.S., Nadirova R., Koyshybaeva B., Zhalmagambetova E.Kh., Tursun H.M. etc., 

provides new information about the life path of one of the figures of Alash, based on sources 

from the State Archives of the South Kazakhstan Region.The humane deeds committed by the 

national intelligentsia in order to preserve the nation, by representatives of the political elite of 

the Turkestan intelligentsia T. Ryskulov, N. Torekulov, S. Kozhanov, S. Asfendiyarov, who have 

done many acts together with him, also supported the idea that specific political actions in 

modernization and the formation of Kazakh society in the Republic of Turkestan is worth 

implementing. Zhalmagambetova E.Kh., Tursun H.M. etc., provides new information about the 

life path of one of the figures of Alash, based on sources from the State Archives of the South 

Turkestan Region. 

Keywords: activist, national intelligentsia, personality, Soviet power, Bolshevik idea, 

enemy of the people, interest of the nation, first lawyer. 
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ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ – 
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САНАНЫҢ АШЫҚТЫҒЫ ТҦРҒЫСЫНАН БОЛАШАҚ МҦҒАЛІМДЕРДІҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН  ДАМЫТУ 

 
Тҥйін: Мақалада сананың ашықтығы тҧрғысынан болашақ мҧғалімдердің шығармашылық 

әлеуетін дамыту мәселесі қарастырылған. Шығармашылық ойлаудың бір тҥрі-ойлау жаңа 

субъективті ӛнімнің пайда болуымен және оны жасау бойынша танымдық қызметте жаңа 

әзірлемелермен сипатталады. Бҧл жаңа оқиғалар мотивациямен, мақсатпен, бағалаумен, 

мағынамен байланысты. Креативті ойлау репрографиялық ойлау деп аталатын білім мен 

дағдыларды пайдалану процесінен ерекшеленеді. Ӛнер табиғатын зерттеу философиядағы, 

әлеуметтанудағы, әдебиеттанудағы эстетикалық теориялардың іргелі мәселесі болып табылады. 

Қазіргі қиын кезеңдерде адами сана мен білімнің тез ӛсуі, ғылыми әлеует пен кҥштің артуы кӛркем 

шығармашылыққа терең кӛзқарасты талап етеді. Осыған байланысты ӛнердің сипаты ҧлттық 

негізде жаһандану ҥдерісіне ӛзгеріс, ілгерілеу, бейімделу ҥшін негізделген. Бҧл оқушылардан 

ӛзінің ішкі рухани әлемін ҥнемі жетілдіруді, еңбекқорлықты және терең білімді қажет етеді. 

Қазіргі білім беру технологияларының мақсаты-міндетті білім деңгейін қалыптастыру арқылы 

оқушыларды шығармашылық деңгейге шығару. 

Кілттік сӛздер:сананың ашықтығы, болашақ мҧғалім, шығармашылық әлеует, білім беру, 

педагогика, дамыту, инновация, технология 

 

Кіріспе 

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында Білім беру жҥйесінің басты 

міндеті – ҧлттық және жалпыадамзаттық қҧндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 

негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу ҥшін 

қажетті жағдайлар жасау, оқытуда жаңа технологияларды енгізу, білім беруді 

ақпараттардыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу – деп білім 

беру жҥйесін одан әрі дамыту міндеттері кӛзделген [1]. Бҧл міндеттерді шешуде әрбір 

білім беру мекемесі, әрбір мҧғалімнің кҥнделікті ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар мен 

қайта қҧру ӛзгерістерге батыл жол ашатын жаңа практикаға, жаңа қарым-қатынасқа ӛту 

қажеттігі туындайды. Қазіргі кездегі жоғары білім беру қоғам талаптарын 

қанағаттандырудың бірнеше жҥйелерін қарастырады, яғни ғылымды, білімді және 

ӛндірісті интеграциялау тҥрі ретінде ғылыми оқу-ӛндірістік кешендер қҧру, оқытуды және 

студент еңбегін дараландыру, білім беруді ізгілендіру; оқытушылардың кәсіби даярлығына 

жоғары талап қою, жоғары оқу орнында болашақ мҧғалімдерді даярлау мен олардың 

кәсіби деңгейін жаңа педагогикалық технологиялар негізіне кӛтеру қажет. Мҧндай ҥдеріс 

әлемнің тҥрлі елдерде ӛздерінің ҧлттық ерекшеліктеріне, экономикалық жағдайына білім 
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беру жҥйесінің дәстҥрлеріне қарай әртҥрлі деңгейде кӛрініс тапқан.  

Әдістеме 

Жеке тҧлғаны жан-жақты дамыту шеңберінде білім берудің мақсаты мен мәнінің 

ӛзгеруі білім беру технологиясы деп аталатын жаңа ҧғымның пайда болуына ықпал етті. 

Бҧл ҧғымның мәнін білім беру ҥдерісін ӛзгеше дамытатын жҥйе деп тҥсінуге болады, онда 

білім алушылардың іс-әрекеті жетекші фактор болып табылып, оқыту мҧғалім мен білім 

алушының субъектаралық ӛзара әрекетін қарастыратын және олардың мҥмкіндіктерін 

қамтамасыз ететін рефлексиялық басқару ретінде кӛрінеді. Техникалық прогресс пен 

ғылыми ақпарат кӛлемінің ҧлғаюы, бҥкіл педагогикалық ҥдерістің тҧлғалық 

бағдарлануына қойылатын талаптардың сӛзсіз арта тҥсуіне алып келеді. Бҥгінгі таңда кез 

келген оқу орындарында оқу ҥдерісін жетілдіру ҥшін жаңа педагогикалық 

технологияларын пайдаланудң тиімділігін практиканың ӛзі дәлелдеп отыр.  Инновациялық 

білімнің теориялық-әдістемелік негіздері жӛніндегі зерттеу еңбегінде педагог-ғалым 

А.Б.Нҧрлыбекова инновация ҧғымының шығу тӛркіні мен мазмҧнына, инновациялық 

педагогиканың тарихи-педагогикалық алғышарттарын кӛрсетіп береді. Онда 

«Инновациялық технологияның негізгі сипаттамалары», «Инновациялық білімнің 

әдіснамалық және шығармашылық негіздері» сынды мәселелер қарастырылады [2].  

Кез келген қҧралдың жаңашылдығы тҧлғалық және уақыттық тҧрғыдан 

салыстырмалы тҥрде болады. Жаңашылдық әрқашан нақты тарихи сипатқа ие. Нақты бір 

уақытта туылып, нақты бір тарихи кезең міндеттерін дҧрыс шеше отырып, жаңашылдық 

кӛпшіліктің жетістігі болуы мҥмкін немесе дамуға тежеушіболып, ескіруі мҥмкін. 

Мәселен, сонау ХҤІ ғасырда Я.А.Коменский ойлап тапқан сыныптық-сабақтық оқыту 

жҥйесі, А.С.Макаренко немесе В.А.Сухомлинскийдің тәжірибесі, Ростовтық ҥлгерімнің 

алдын-алу тәжірибесі, сабақтардың алуан тҥрлі қҧрылымдары бойынша липецкілік 

тәжірибе, мәселелік оқыту тәжірибесі, оқу-тәрбие ҥдерісін тиімділеу тәжірибесі 

В.Ф.Шаталовтың тірек конспектілері және басқалардың жаңалықтары ӛз дәуірінің 

кӛрнекті идеялары болып табылады. Оларды тарихтан тыс қарастыруға және бағалауға 

болмайды. Инновация мәселелерімен айналысып жҥрген бірқатар ғалымдардың 

еңбектерін, жазған анықтамаларын қарастырып, талдай келе біз бҧл ҧғымның тҥп-тӛркінін 

белгілі уақыт арасында жаңашыл идеяны қайта қарау, жаңалау деп айтқанды жӛн кӛрдік. 

Сәл ертерек кездің ӛзінде белгілі қолданылып жҥрген идеялар жаңа бағытта ҧсынылса, 

мҧның ӛзі инновациялы деп аталған. Осыларды негізге ала отырып, инновацияны 

жаңалық, жаңа әдіс, ӛзгеріс, әдістеме, жаңашылдық, ал инновациялық ҥдерісті жаңа 

әдістеме қҧралы деп ҧғамыз.  

Қоғамның дамыған шығармашылық ойлауға ие, ӛндірістік және әлеуметтік ӛмірге 

жаңа мазмҧн енгізетін адамдарға ӛскелең қажетсінуі болашаққа қатысты, кәсіби қызметке 

жоғары талапты белгіледі және тҧрақтандыруға берік ағымға ие болып отыр. Әрбір 

маманның кәсіби шығармашылық белсенділігін қалыптастырудың мәні объективті тҥрде 

ӛсті. Кәсіби шығармашылық қабілет жоғары деңгейлі болашақ маманның бәсекеге 

қабілеттілігі мен біліктілігін арттырады.  

Қазақстан Республикасыны 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 

тҧжырымдамасында жоғары оқу орындарындағы оқу-тәрбие ҥдерісінде болашақ 

мҧғалімдердің шығармашылық шығармашылығын дамытуға, білім беру қызметіндегі 

қажеттілікті қалыптастыруға бағытталуы тиіс деп кӛрсетілген [3].  

Болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мҧғалімінің шығармашылық қабілетінің деңгейін 

кӛтеру проблемасы, еркін және белсенді ойлауға қабілеттілігі, тәрбиелік-білім беру 

процесін ҥлгілеу, оқыту мен білім берудің жаңа идеясы мен технологиясы дербес 

бейімделе алатындығы ӛзекті болып табылады. Ӛйткені, біріншіден, кәсіби білікті мҧғалім 

мектептегі тәрбие-білім беру ҥдерісінде шығармашыл оқушыларды қалыптастыруға оң 

ықпал жасайды, екіншіден, ол ӛзінің кәсіби қызметінде ҥздік нәтижелерге қол жеткізе 
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алады, ҥшіншіден, оның кәсіби мҥмкіндіктерін іске асыруға қалыптастырады. Барлық 

жаңа типтегі білім беру мекемелер оқу пәндерін тереңдетіп оқытатын лицейлердің, 

гимназиялардың, мектептердің қызметі дәлел болып қызмет етеді.  

Шығармашыл тҧлға – бҧл шығармашылыққа деген тҧрақты да жоғары 

қызығушылығын білдіретін, шығармашылық қабілетті қалыптастырудың органикалық 

бірлігінде кӛрінетін, оған бір немесе бірнеше әрекет тҥрлерінде прогрессивті, жеке мәнді 

шығармашылық нәтижелерге қол жеткізуге мҥмкіндік беретін мотивациялық-

шығармашылық қабілеттілік тән – тҧлға. Шығармашылыққа талпыныс адамның 

танымдық мотивациясын қалыптастырушы ретінде, шығармашыл процестің оталдырғыш 

механизмі ретінде саналады.  

Болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мҧғалімі еңбек жолын енді бастағанда ӛзінің 

болашақ кәсіби қызметін жан-жақты игеру, ӛзін педагогикалық қызметтің субъектісі 

қалыптастыру  міндеті тҧр. Енді бір-біріне ҧқсас емес жағдайды шығармашылық шешу 

болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мҧғалімдерін кәсібіне кіріскеннен бастап ынталандырады. 

Қазіргі кезде педагогикалық қызмет ӛз табиғаты бойынша жалпыға бірдей болған 

шығармашылық болып табылатыны туралы тҧжырымдайды. Болашақ мҧғалімнің 

шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру тҧлғаның ақыл-ойы, кӛңіл-кҥй, кӛзқарастық 

мҥмкіндігін ынталандыру ҥшін нақты жағдай жасайды. Болашақ қазақ тілі мен әдебиеті 

мҧғалімінің шығармашылық қабілетін дамыту ҥдерісі педагогикалық шығармашылығын 

қалыптастыруда, онда жеке позицияны және тҧлғаның белсенділігі маңызды сапасын 

қамтиды. Болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мҧғалімінің шығармашылық қабілеті тҥрліше 

байқалады және кҥнделікті педагогикалық қызметте іске асырылады.  

Қазіргі жағдайда болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мҧғалімінің шығармашылық 

қабілетін дамыту болашақ кәсіби қызметтің ғылыми негіздерін білу айрықша маңыз 

алады, кәсіби білім, біліктілік пен дағдыны игереді. Болашақ қазақ тілі мен әдебиеті 

мҧғалімінің шығармашылық қабілеттілігі оның жоғары оқу орындарында оқу ҥдерісінің 

ӛзінде қалыптаса бастайды. Шығармашылық қабілеттіліктің негізі іргелі (пәндік негіздеме 

бойынша), арнайы (жеке дидактикалық), психология-педагогикалық білімдерді оқу болып 

табылады, олар болашақ кәсіби қызметті игере білу деңгейімен анықталады. Қазіргі уақыт 

талабына сай, жоғары оқу орындарында мамандар даярлау кӛп аспектілі және сан алуан 

мәселелерді қамтиды. Білім беру саласында қоғамның әрбір мҥшесінің назарынан тыс 

қалмайтын мәселелер жайында тҥбегейлі ӛзгерістер жасалуда. Қазіргі қоғамда ең алдымен 

білімді дамыту тиіс. ХХІ ғасырдағы білім адамның қызығушылықтарының дамытуға 

негізделеді. Болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мҧғалімі қоғамда болып жатқан тез ӛзгеріп 

тҧратын әлеуметтік-экономикалық, педагогикалық, ғылыми ӛзгерістерге тез тӛселгіш 

жаңаша ойлау жҥйесін меңгерген, жеке шығармашылық кәсіби стильде педагогикалық 

ҥдерісте жҧмыс істей алатын болуы керек. Білім арқылы адамның интеллектуалдық, 

рухани кҥші артады. Болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мҧғалімі ҥшін де білім – оның 

шығармашылық қабілетін дамыту. Әсіресе біздің кӛңіл аударатын басты мәселеміз 

болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мҧғалімін шығармашылық жҧмыстарға жетелеу, оларды 

тиянақты ғылыми біліммен қаруландыру, сол арқылы нарықтық экономиканы меңгерген 

жеке тҧлғаны қалыптастыру болып табылады. Жаңа педагогикалық технологияларды 

қолдануда бҧл талаптардың алатын орны ерекше. Себебі, болашақ қазақ тілі мен әдебиеті 

мҧғалімі ӛзінің теориялық білімдері мен біліктерін іс жҥзінде қолдану барысында 

педагогтік іске жатқызады. Болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мҧғалімі жаңа педагогикалық 

технологияларды қолдану барысында әрбір технология бойынша терең мағлҧмат алады:  

Жалпы шығармашылық дегеніміз – адамның белсенділігі мен дербестігінің және 

қиыл-ойын іске асырудың жоғары формасы. Шығармашылықты сипаттаушы маңызды ой-

тҧжырымның бірізділігі негізінде логикалық жҥйенің және жоғары сезімнің асқақ 

ойлаудың ерекше тәсілдерінің іске асуы болып табылады. Адамның ақыл-ой 
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ӛзгешеліктерін, оның жеке қасиеттерін кӛрсететін кез келген адам бойынан табылатын 

логикалық бірізділік логикалық жҥйеге негізделген шығармашылық шабыт қабілет деп 

аталады [4].  

Шығармашылық болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мҧғаліміне шынайы қуаныш 

сезімін әкелуі тиіс. Жаңаны жасау, ӛзі жасаған тың дҥниеден алған жан ләззаты студент 

ҥшін шабыт баспалдағы болып саналады. Ғылыми жҧмыс жаза білген студенттің сҧлулық 

пен әсемдік туралы тҥсінігі мол болады. Болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мҧғалімдеріне 

алуан тҥрлі тапсырмалар беру, ойындар ҧсыну студент назарын шығармашылық арнаға 

бҧрады. Ҧшқырлық, ӛткірлік, қиялға, ойға жҥйріктік, ой жҥйесіндегі дәлдік, 

философиялық тҥйін табу, сӛздің мағынасын тҥсіну, жҥйелі сӛйлей білуге ҥйрету 

қажеттілігі жоғары оқу орнында тіл тәрбиесін жҥргізудің сан алуан формасын меңгеруді 

керек етеді. Шығармашылықтың тҥрлері кӛп. Солардың ішіндегі ерекшесі – сӛз ӛнері 

саласы. Олай болса, Болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мҧғаліміне сӛз ӛнерін меңгерту 

оқытушының алдына қойған негізгі мақсаттарының бірі болуы тиіс. Шығармашылық 

қызығуы қалыптасқан студентті іздеу, оларды тәрбиелеу қоғам ҥшін ӛте қажет, себебі 

дарынды адам басқа адамдарға қарағанда кӛп пайда алып келеді. Сол себепті студентті 

зерттеу, бейімдеу, ынталандыру жҧмыстары кӛптеп жҥргізілуі қажет. Әлемдік білім 

кеңістігіне толығымен кіру білім беру жҥйесін халықаралық деңгейге кӛтеруді талап 

ететіні сӛзсіз. Болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мҧғалімінің шығармашылық қабілеті және 

оның мәнін тҥсіну ҥшін жеке тҧлғаның ғылыми-педагогикалық зерттеулердің объектісі 

ретінде анықталу сипатын білу қажеттілік болып табылады. Қазіргі жаңа ӛрлеу, даму 

кезеңінде, жоғары оқу орындарындағы болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мҧғалімдерін 

заман талабына сай тәрбиелеу және оларды жаңа заманға жаңаша кӛзқарас 

қалыптастырып, білім сапасын техника жетістіктерімен сабақтастыра отырып жаңарту – 

ХХІ ғасыр талабы болып табылады.  

Қазақ халқының тілі мен кӛркем әдебиеті атадан балаға мирас болып ғасырлар 

бойы ҧрпақ тәрбиесінің арқауы болған және әр дәуірдің ӛз шындығын бейнелеп, әр 

заманның адам тәрбиесіндегі ӛзіндік мақсат мҧраттарын айқындап отырған. Жоғары 

кәсіби білім беруде қазақ тілі мен әдебиетті оқытуда жаңа технологияларды пайдалану 

кӛркемдік қҧндылығы жоғары туындыларды меңгертуді кӛздейді. Әдебиет ҥздіксіз даму 

ҥстінде болатын процесс болғандықтан, әдебиеттің соңғы жылдар ішіндегі табыстарының 

ӛзі қазіргі қазақ тілі мен әдебиеті курстарының мазмҧнына едәуір ӛзгерістер енгізіп, ҥнемі 

оқу бағдарламаларын жаңартып, қадағалап отыруды қажет етеді. Сондықтан жоғары 

мектепте қазақ тілі мен әдебиетін оқыту жекелеген пәндерді оқытудың мазмҧнын, оқыту 

әдістерін, ҧйымдастыру формаларын айқындайтын педагогика ғалымның бір саласы 

пәндік дидактикаға негізделеді. Қазіргі жағдайларда қоғамның маңызды міндеті - жаңа 

ӛзіндік сана мен ойлауды қалыптастыру. Жоғары оқу орындарындағы қазақ әдебиеті пәнін 

оқытуда интерактивті әдістерді қолдану болашақ мамандардың кәсіби дамуына ықпал 

етеді. Интерактивтік іс-әрекеттің негізгі идеясы – ӛзара тҥсіністікке, ынтымақтастыққа 

негізделген достық ахуал жағдайындағы екіжақты және кӛпжақты қарым-қатынас, 

пікірлесім, тілдесім. Бҥгінгі таңда білім беру саласындағы жаңа технологияларды 

меңгермейінше, сауатты, жан-жақты маман болу мҥмкін емес, ӛйткені ақпарат мәселесі 

қоғамдағы тҥйінді мәселелер қатарынан орын алады. Қоғамды ақпараттандыру мәселесіне 

қоғамды дамытудың негізгі шарттары ретінде аса мән берілуде. Компьютерлік ақпараттық 

технологияның бҥкіл адамзат әрекетінде қолданыс табуы қоғамның парасаттану 

тенденциясының жоғары денгейін кӛрсетеді. Жаңа ақпараттық технологиялар 

жағдайындағы оқыту ҥдерісі жеке тҧлға теориясына сҥйенеді, ӛйткені кез келген оқыту 

әрбір жеке тҧлғаға бағытталады [5]. 

Елімізде кәсіби бағдар берудің жаңа жҥйесін жасау, бәсекеге қабілетті және 

қҧзіретті маман даярлау бҥгінгі кҥннің басты талабы. Мҧндай маман дайындау ҥшін білім 
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беру ҥдерісін белсендіру, оқытудың жаңа формалары мен әдіс-тәсілдерін, 

технологияларын жетілдіру керек. Осы бағытта жоғары мектеп педагогикасының кҥрделі 

де маңызды бір мәселесі - студентті болашақ мамандығына бейімдеу, кәсіптік біліктілік 

қҧзыреттіліктерін қалыптастырудың маңызы зор. Қазақстандық бҥгінгі жас ҧрпаққа 

сапалы білім, тағылымды тәлім-тәрбие беру ҥрдісінде қазіргі заманғы электорнды 

ақпараттық-қатынастық технологияларды тиімді пайдаланудың орны ерекше. АҚТ-ны 

пайдалануды заман ыңғайына қарай оңтайлы дамыту – ХХІ ғасырда кез-келген 

мемлекеттің дамуынада аса маңызды орын алады.   

Педагогикалық қызметтің нәтижесіне деген кӛзқарастың ӛзгеруі білім беру 

процесіндегі қҧзіреттің орнын кӛрсетеді. Сондықтан мҧғалім ҥйренушінің ӛзін мақсат 

қоюға ҥйретуі керек. Жоғары оқу орнында балалар әдебиетінің  қазіргі прозалық ҥлгілерін 

талдауда ҥйренетін әдеби теорияның жҥйесіне әдебиеттану әдіснамасындағы мазмҧн мен 

пішін бірлігін басшылыққа алу, әдеби талдаудың әдістерін меңгеру, әдеби шығарманы 

кӛркемдік тҧтастықта ғылыми талдау, жеке элементтер жҥйесіне талдау, мәтінге талдау 

жҥргізу, проблемалық талдау, тақырыптық талдау, тҧтас талдау, образ бойынша талдау 

жатады. Студенттер осы жҥйеге сәйкес Балалар әдебиетіндегі прозалық туындыларды 

тақырыптық, мазмҧндық ерекшеліктері мен кӛркемдік қҧндылықтар ауысуындағы даму 

тенденцияларын талдап, әдеби қҧзыреттіліктерін дамытады. Сҧрақ–жауап, баяндау, 

топтық жҧмыс тҥріндегі семинар сабағында тақырып бойынша мынадай сҧрақтар 

талдауға ҧсынылады: 

1) Балалар әдебиетіне жататын қандай шығармаларды атауға болады? 

2) Балалар әдебиеті тәуелсіздік жылдарында қандай бағытта дамып 

келеді? 

Шығармашылық жҧмыс ретінде «ЖИГСО» әдісімен топтық жҧмыс ҧйымдастырылады. 

Әр топқа тапсырма беріледі. 

1-топ: Қазіргі таңда оқырманы кӛп балаларға арнап жазылған шығарманы атаңыз? 

Жауаптарыңызды ғылыми тҧжырымдармен дәйектеп айтып беріңіздер. 

2-топ: Қазіргі балалар әдебиетінің әлеуметтік мәселе ретінде әңгіме, повестерге тән 

тән проблемалық жағдаяттарды «Топтастыру стратегиясы» бойынша жазыңыздар. 

3-топ: Қазақ балалар әдебиетіндегі повестерді тақырыптық жіктеп, кесте тҥрінде 

кӛрсетіңіздер. Студенттердің жауаптары оқу іс-әрекетінің кәсіби бағыттылық ҧстанымы 

арқылы дамытылуға тиісті кәсіби қҧзыреттіліктерін анықтауға кӛмектеседі. Ақпараттық 

қҧзыреттіліктердің қазіргі дамыған жағдайында әрбір студент орындайтын аудиториялық, 

ӛзіндік жҧмыстарында инновациялық технологиялардың кӛмегімен оқытудың сапасы арта 

тҥседі. Балалар әдебиетін оқытуда жалпы дидактикалық ҧстанымдармен бірге қазіргі білім 

берудің жаңа парадигмасымен байланысты ӛрбіп отырған оқыту ҧстанымдарын 

басшылыққа алудың ӛзектілігі айқын. Студенттердің эстетикалық танымдық әрекеті 

арқылы кӛркем шындық пен ақиқат ӛмірдің байланысы, қоршаған ортаға, әлемге деген 

кӛзқарасы, ҧғым-тҥсініктерімен пайымдаулары, пікірелері мен ӛзіндік тҧжырымдары 

қалыптасады. Студенттің қазіргі балалар әдебиетін кәсіби тҧрғыдан игеруі практикалық 

тәжірибенің жинақталуы нәтижесінде, кӛркем шығарманы талдау, сараптап-пайымдаудың 

негізінде жҥзеге асады. Мәселен, Б.Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа», «Жекпе-жек» 

повестерін оқып, талдауда мынадай тапсырмалар студентті мәтіндік білімді мазмҧндық 

тҧрғыдан иегере отырып, ақиқат ӛмірмен байланыстыруға дағдыландырады: 

- Повестер неліктен «Менің атым Қожа», «Жекпе жек» деп аталған.   

-  Повестердің тақырыптық атауының мәні неде? 

-  Ӛмірдегі адамдар мен әдеби кейіпкерлердің ӛзіндік байланысы бар ма? 

- Қазіргі қоғамда және Б.Соқпақбаев бейнелеген қоғамдағы балалардың  

кӛзқарастарында қандай айырмашылық бар?   

Нәтиже 
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Бҧл арқылы балалар әдебиеті контексіндегі ҧлттық және жалпыадамзаттық 

қҧндылықтардың адамға дҧрыс бағыт бере алатын ең маңызды идеалдарын игереді. 

Болашақ мамандардың ақыл-ой мәдениетін жоғары деңгейге дамыту кӛзделеді. Сондықтан 

балалар әдебиетін оқытуда жай мазмҧндық тҧрғыдан игеру аздық етеді, оның ішкі жан-

дҥниесіне, әдеби иірімнің астарындағы адамдық немесе адамзаттық проблемаға, 

қҧндылықтарға ҥңіле отырып, әлемді тануға ҧмтылу кәсіби әдебиетші мамандарды 

даярлауда ерекше маңызды орын алады. Нәтижеге бағдарлай оқыту ұстанымы бҧл кез-

келген салада жаппай бағыт алған тенденция десе де болады. Себебі, кез-келген әрекеттің 

нәтижесі болуы ӛмірлік заңдылық, аталған ҧстаным сол заңдылықтардың педагогика 

ғылымында ерекше мән беруіне байланысты туындап отыр. Жоғары оқу орнында қазақ тіл 

мен әдебиет мамандарын даярлауда балалар әдебиетін, оның ішінде әңгіме, повест 

жанрларын оқытуда жалпы ортақ жалпыдидактикалық заңдылықтардың ішінде қазақ тілі 

мен әдебиетін оқытудың инновациялылығы ҧстанымы басты назарға алынады.  

Талқылау 

Әлемдік оқу ҥдерісінің ӛзегі – жаңа технологиялар екені мәлім. Әрбір технология 

ӛзіндік жаңа әдіс-тәсілдерімен ерекшеленеді. Әдіс-тәсілдерді оқытушы ізденіс арқылы 

білім алушы қабілетіне, қабылдау деңгейіне қарай іріктеп қолданады.  

Қорытынды 

Заманауи сӛздік қорымызға педагогикалық технология ҧғымының берік енуіне 

қарамастан, оны тҥсіну мен пайдалануда қазірге дейін әртҥрлі кӛзқарастар кездеседі. 

Педагогикалық технологиялар заманауи оқытудың әдістерінің, формаларының, 

тәсілдерінің барлық қҧралдары, әсіресе оқытудағы ақпараттық технологияларды 

пайдалану саласындағы мҥмкіндіктер бойынша пайдалану қажет. Инновациялық оқыту 

әдісі – оқытудың нәтижелілігі мәселесін шешуге бағытталған тағы бір қадам Бҧл 

мәселенің тҥбегейлі шешілуі жаңа ӛркениеттің бастамасын білдіреді. Инновациялық 

педагогикалық технологияларға ӛнер табыстарын, жаңа технологияларды жасау, тарату, 

ендіру, пайдалану және коммерциализациялау технологиялары жатқызылып жҥр. Алдағы 

уақытта осы мәселелер жӛнінде ізденістер жасау жоспарлануда.  
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Аннотация:В статье рассматривается развитие творческого потенциала будущих учителей 

в условиях открытости сознания. Один из видов творческого мышления - мышление 

характеризуется появлением нового субъективного продукта и новыми разработками в 

познавательной деятельности по его созданию. Эти новые события связаны с мотивацией, целями, 

оценками, смыслом. Креативное мышление отличается от процесса использования знаний и 

навыков, полученных от того, что называется репрографическим мышлением. Изучение природы 

искусства является фундаментальной проблемой эстетических теорий в философии, социологии, 
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литературоведении. В нынешние трудные времена быстрый рост человеческого сознания и знаний, 

увеличение научного потенциала и мощи требуют более глубокого взгляда на художественное 

творчество. В связи с этим характер искусства также основан на национальной основе для 

изменения, продвижения, адаптации к процессу глобализации. Это неизбежно потребует от 

учеников постоянного совершенствования своего духовного внутреннего мира с их зрением, 

трудолюбием и глубокими знаниями. Цель современных образовательных технологий - вывести 

учащихся на творческий уровень путем формирования обязательного уровня знаний. 

Ключевые слова: открытость сознания, будущий учитель, творческий потенциал, образование, 

педагогика, развитие, инновации, технологии  

Abstract:The article discusses the development of the creative potential of future teachers in an 

open mind.One of the types of creative thinking - thinking is characterized by the emergence of a new 

subjective product and new developments in the cognitive activity on its creation. These new 

developments relate to motivation, goals, assessments, meaning. Creative thinking differs from the 

process of using knowledge and skills learned from what is called reprographic thinking. The study of the 

nature of art is a fundamental issue of aesthetic theories in philosophy, sociology, literary science. In 

today's difficult time, the rapid growth of human consciousness and knowledge, the increasing scientific 

potential and power require a deeper look at artistic creativity. In this regard, the nature of art is also 

based on the national basis for change, advancement, adaptation to the globalization process. This will 

inevitably require the students to constantly improve their spiritual inner world, with their eyesight, 

diligence and deep knowledge. The goal of today's educational technology is to bring students to the 

creative level by forming a compulsory level of knowledge. 

Keywords:openness of consciousness, future teacher, creative potential, education, pedagogy, 

development, innovation, technology 
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РУХАНИ ҚҦНДЫЛЫҚТАРЫМЫЗДЫ ДАМЫТУДА АҚПАРАТТЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ҚОЛДАНЫС МҤМКІНДІГІН АРТТЫРУ 

 
Тҥйін: Білім беру саласындағы рухани жаңғыру бағыттарының бірі әрі білім саласының 

жаңашылдық кӛрінісі -  ақпараттық технологияларды қолдану.   

Қазіргі уақытта еліміздегі білім беру ҥдерісіне «Білім беру» жаңа стандартының енгізілуі 

аясында бҧл тақырып ақпараттық технологиялардың оқу процесіне белсенді енгізілуімен ӛзекті 

болып табылады. Заманауи техникалық оқу қҧралдарының шоғырлануы оқу процесінің 

модернизациясына ықпал етуде және соның нәтижесінде оқу процесінің тиімділігін арттырумен 

қатар оқушылардың ақыл-ой  белсенділігін арттыруда, мҧғалімдердің шығармашылығының 

дамуына ықпал етуде және де қашықтықтан оқытуға мҥмкіндік беретін ҥздіксіз білім беру жҥйесін 

дамытуда. Отандық және шетелдік басылымдарда оқу процесін компьютерлендіру белгілі бір 

пәнге оқытуды ҧйымдастырудың маңызды факторларының бірі ретінде қарастырылады. Оқытудың 

жаңа ақпараттық технологиялары алдыңғы қатарлы университеттер мен институттардың ғылыми 

әлеуетін белсенді пайдалануға және білім берудің қашықтықтан оқыту курстарын ҧйымдастыруға, 

оқытуға тәжірибелі оқытушыларды тартуға және студенттердің қызығушылықтарын арттыруға 

мҥмкіндік береді. 

Бҧл мақалада электрондық оқулық қҧру сызбасы келтірілген. Авторлық қҧралдарды 

қолдана отырып, электронды оқулық қҧру талаптары, критерийлері келтірілген. Электронды 

оқулықты қҧрудың оңтайлы моделі ҧсынылады.  

Кілттік сӛздер: электрондық оқулық, электрондық басылым, оқыту технологиясы, 

ақпараттық технологиялар, оқыту қҧралы, рухани жаңғыру, авторлық сайман қҧрал, оқулық 
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контенті, электронды оқу қҧралы. 

  

Кіріспе. 

Қазiргi уақытта әлемде қоғамның ақпараттық мәдениет деңгейi мемлекеттiң даму 

кӛрсеткiштерiнiң бiрi болып саналады. Қоғамның ақпараттық мәдениет деңгейiн 

кӛтерудiң бiрден-бiр жолы бiлiм саласын жаңа прогрессшiл бағыттарда жҥргiзу. Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 Жарлығымен 

бекітілген Қазақстан Республикасының білім жҥйесін дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасында ӛзгермелі экономикалық қоғам жайындағы білім 

жҥйесінің алдында тҧрған негізгі міндеттер белгіленген. Қазақстанның әлемдік білім беру 

кеңістігіне кіруі жоғары оқу орындары білім беру, жекелеген пәндерді оқыту сапасын 

әлемдік білім беру жҥйесінің талаптарына сай жетілдірілуді талап етеді.Білім беруді 

ақпараттандыру және компьютерлендіру ҥдерісі кез келген білім беретін оқу орны ҥшін 

ҥздіксіз, кҥрделі және кӛпфакторлы процесс болып саналады және ол білім беру 

қызметінің нәтижесі мен сапасына әсер етеді. 

Қазақстан Республикасының әрбір білім беру саласы мен буындарына тың кӛзқарас, 

жеке ҥлгідегі ізденіс қажет. Ӛскелең, болашағы зор жас ҧрпақты талаптары мен оның 

мақсат, мҥдделеріне сай ӛмір сҥруге бейімдей отырып, оқытып, логикалық ой 

тҧжырымдатып, таңғажайып ғылым саласына тартуда пән мҧғалімдерінің рӛлі 

ерекше.Білім алушылардың қазіргі заман талабына сай жерсерік арнасы арқылы қашықтан 

оқыту және электрондық оқулықтарды пайдаланып, қоғамдық пәндерге деген 

қызығушылығын арттыру — әрбір ҧстаз міндеті. Әрине, электронды оқулықтарды 

қолданудың әсері мол. Осы талаптарды жҥзеге асырудың бірінші талабы  білім алушының 

компьютерлік біліктілігіне байланысты.Оқыту ҥрдісінің негізгі мәселесі — оқушыға іргелі 

де терең, тиянақты жҥйелі білім беру. Іргелі білім берудің міндеті адамды ғылыми 

ойлауға, оның әдіс-тәсілдерін білуге, ӛзін-ӛзі дамытуға, ӛз бетімен білім алуға, ізденуге 

іштей қажеттілігін туғызады. 

Бҥгінгі кҥні бҧл міндетті электрондық оқулық жҥзеге асыруға тікелей қатысуда. 

Электронды оқулық жасау кезінде пән бойынша мемлекеттік стандарт пен оқу 

бағдарламасы негізге алынады. 

Негізгі бӛлім. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев халыққа жолдауында 

«Электрондық ҥкімет» жҥйесін шҧғыл енгізу қажеттілігі және «жоғары білім сапасы ең 

жоғары халықаралық талаптарға жауап беруі тиіс»  — деп нақты атап кӛрсетті [1]. Біз 

электрондық ҥкіметпен ел басқарамыз, мемлекеттік органдарды тиімді пайдаланамыз. 

Электрондық оқулықпен оқытудың мақсаты — «оқыту процесін ҥздіксіз және толық 

деңгейін бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту». Білім берудің кез 

келген саласында электрондық оқулықтарды пайдалану оқушылардың танымдық 

белсенділігін арттырып қана қоймай, ойлау жҥйесін қалыптастыруға,  шығармашылықпен 

еңбек етуіне жағдай жасайды. 

Қазіргі ақпараттық технологиялардың дамуы кезеңінде электрондық оқулықтардың 

ерекшелігі ҥлгіге сәйкестілігі мен жоғары мобильділігі, оқуға ҥйренуге икемділігінде 

болып табылады. Электрондық оқулықтар оқу және зерттеу материалдарын 

толықтыратын, қосымша қолдануға толық жарайтын қажетті қҧрал болып есептеледі. 

Электрондық оқулық — ғылыми-педагогикалық қҧрал. Электрондық оқулықтардың 

жасалуы модульдік оқудың педагогикалық теориясы болып есептеледі. Оқулықтар 

мемлекеттік оқу бағдарламасына сәйкес жасалады. Оған әрбір пәннің мамандары, 

кӛрнекті саланың ғалымдары мен педагог-дидакттар, әдіскерлер, программист-

дизайнерлер, операторлар қатысады. 
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Электрондық оқулықтармен жҧмыс негізгі ҥш деңгейде атқарылады: оқыту; бақылау 

және тексеру. 

Электрондық оқулықтар білім алушының ӛз бетінше жҧмысын және олардың 

жоғары танымдық белсенділігін арттырады, олардың терең де тиянақты білім алу 

сапаларын кӛтереді. Сонымен бірге барлық оқу процесінің алға қойған мақсатынан 

бастап, қол жеткен нәтижесіне дейінгі аралықты қамтиды, білім алушының ҥлкен 

ақпараттық білім кеңістігіне жол кӛрсетеді. Ақпараттық білім беру танымдық ойлау мен 

ақпараттық ӛзіндік анықтамалар, білімді автоматты тҥрде бағалаудың тестілік әдістерін 

даярлап береді. Электрондық оқулықтар әр тҥрлі ақпарат жиынтығын, білім алушыға 

білім берудің негізгі пайда болу орталықтары туралы толық мәлімет бере алады. 

Электрондық оқулықтар толық курстың жеке бӛлігін қҧрайтын, белгілі ақпараттық, 

жҥйелі қызмет атқаратын білім жиынтығы — модульден тҧрады, ол білім алушының 

толық, жҥйелі тҥрде білім алуын қалыптастырады. 

Гипермәтінде елестететін мәтінді пайдалану (негізгі сӛзді тҥрлі бояумен және 

шрифтпен ерекшелеу), жоғары сапалы бейнелердің, суреттердің дидактикалық 

талаптарына жауап береді, оқып отырған материалды қабылдауды жеңілдетеді. 

Электрондық оқулықтың әр шағын модуліне қосымша материалды толық меңгеру 

ҥшін, студенттердің ӛз бетінше шығармашылық жҧмыстармен айналысуы ҥшін ӛтілген 

оқу материалдарына сәйкес тапсырмалар мен жаттығулар жҥйесі беріледі.Тапсырмаларды 

тексеру шағын модульді аяқтағаннан соң, ал тест арқылы бақылау негізгі модульді 

ӛткеннен соң жҥргізіледі. Білім алушылардың дидактикалық және әдістемелік 

даярлықтарына арналған тапсырмалар олардың белсенділігін қалыптастырады. 

Электронды оқулық ерекшелігі — жоғары мобильдігі мен икемділігі, онда кӛптеген 

иллюстрациялар, бейнефильмдер кӛріністері енгізілген. Электронды оқулық кҥнбе-кҥн, 

тҥскен жаңалықтармен қажеттілігіне қарай толықтырылып отырылуы тиіс деп ойлаймыз. 

Сонымен қатар оқулық білім алушыға тест сҧрақтарын қойып, жауабына нақты бағасын 

алуға жағдай жасайды. Қажет болған жағдайда біім алушыға мәтінге қайтадан оралып, 

тҥсінбей қалған жерін қайта қарап, тақырып соңындағы бақылау тестіні немесе кестені 

толтырады. Міне, осы кезде білім алушының жеке бас психологиясына электронды 

оқулық назар аударады десе де болады. Топ алдында жіберген қатесін тауып, тҥзетуге 

тырыспаса,«ҧялшақтығынан», ал электрондық оқулықтың кӛмегімен ол қажетіне қарай 

кейін оралып, дҧрыс жауабына келеді . 

Электронды оқулық заман ағымына сай білім алушының қызығушылығын 

арттырып, тҥсінбей қалған сәттерін қайтадан кӛруге, алған мағлҧматты нақтылауға 

мҥмкіндік береді. 

Осыдан туындайтын ойлар: 

 Оқу ҥрдісінде компьютерлік технологияның соңғы жетістіктерін кӛре отырып, 

қазіргі талапқа сай маман дайындалады; 

 білім алушылар ғылыми техниканың жетістіктерін ӛз саласында пайдалану 

әдістерін қалыптастырады; 

 оқу ҥрдісі жеделдейді; 

 білім алушының шығармашылық бастамасы дамиды; 

 электронды оқулық аралық білім беруге жол ашады. Бҧл ауыл мен шағын 

комплектілі мектептерде қолданылуы мҥмкін; 

 білім сапасы жоғарылайды; 

 экономикалық жағынан тиімді. 

Ҥшінші мыңжылдықта кӛптеген елдерде орын алып отырған ғаламдық ӛзгерістер 

мемлекеттердің жаңа дәуірде, қоғамдық ӛмірлік негізін ақпараттық ресурстар мен 

ақпараттық- коммуникациялық технологиялар қҧрайтын ақпараттық кезеңге қадам 

бастық. Білім саласында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланбай, 
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мемлекеттердің ғаламдастыру және тҧрақты ӛркениеттік даму жолымен алға басуы 

мҥмкін емес. 

Электронды оқулықтың мазмҧны оқушының интеллектілік ойлау қабілетін дамытуға 

бағытталуы қажет және оның мына қасиеттерді қанағаттандыруы жеткілікті: жинақтылық, 

жҥйелік, кӛркемділігі, жылдамдығы. 

Электронды оқулық жаңа компьютерлік технологиялардың барлық жетістіктерін 

пайдалану мҥмкіндігімен ерекшеленеді, яғни мәтіндік материалға гиперсілтемелер 

жасауға, мультимедиалық және басқарылатын анимацияларды пайдалануға, дыбысты 

қосарлап қамтуға оқушылардың білім деңгейіне бақылау жасауға жағдай бар. 

Электрондық орта білім алушының экспериментке бейімділігін, қҧрылымдық ойлау 

қабілетін қалыптастыра алады, мҧның бәрі білім алудың шығармашылық сипат алуына 

бейімдейді. 

Практикалық нәтижелер.Осы уақытқа дейінгі білім беру саласында тек ҧстаздың 

айтқандарын немесе оқулықты пайдалану қазіргі заман талабын толық 

қанағаттандырмады. Сондықтан қазіргі ақпараттандыру қоғамында бҧл оқулықтарды 

пайдаланбай алға жылжу мҥмкін емес.Осы принципті басшылыққа ала отырып, біз 

жоғары білім беру орындары, орта мектепте оқытылатын бағдарлама бойынша 

электрондық оқулықтарды сабақта пайдаланамыз. Әр сабаққа арналған бейнекӛрініс 

электрондық оқулықта қамтылуы қажет. Бҧл электрондық оқулық жоғары сыныпқа сабақ 

бергенде ӛте тиімді, мҧғалім кӛп ізденбей дайын сабақтарды ӛз жҧмысында пайдалануға 

толық мҥмкіншілігі бар, әсіресе алгоритм, логика, интернетке шығу, сайт қҧру.  

Оқу орындарының дҥниежҥзілік ақпараттық ортаға қосылудың бастапқы қадамы 

жасалды, яғни қажет қҧрал-жабдықтар сатып алынды, коммуникация мҥмкіндіктері бар. 

Алда жауапты кезең тҧр — локалды білім жҥйесін жасау және оларды глобалды 

ақпараттық кеңістікке енгізу. Осындай білім жҥйелерін жасау оқыту процесінің тиімділігін 

артырар еді. Осы тәріздес білім жҥйелерінің негізгі ретінде электронды оқыту қҧралдары 

бола алады, соның ішінде білім ордаларында оқыту тәжірибелерін жалпылауға және оны 

оқу орындарының ақпараттық жҥйесінде нығайтуға кӛмектесетін электронды оқу 

басылымдары. 

Арнаулы оқу орындарында электронды оқу қҧралдарын енгізу және қолданудың 

бірыңғай концепцияларын енгізу келесі мҥмкіндіктерді туғызады: 

 білім алушыларды қажетті оқу қҧралдарымен қамтамасыз етілуін жеделдету; 

 білім беру ҥрдісінің сапасын кӛтеруге қосымша мҥмкіндіктер беретін ақпаратты 

игеру мен берудің қосымша жҥйелерін қолдану; 

 білім беру жҥйесіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізу арқылы оқытушылар 

қҧрамы- ның білім дәрежесін кӛтеру; 

 тҥрлі ҥрдістер мен қҧбылыстарды модельдеу мен имитациялау; 

 ақпараттандыру кӛмегімен оқу ҥрдісін жетілдіру бағдарламалары мен жарыстарына 

қатысу, яғни орта оқу орындарының бәсекелестігін кӛбейту; 

 әрбір білім алушыға дараландыру қатынасын қолдану; 

 білім алушыны қателерді диагностика жасау мен кері байланыс арқылы қадағалау; 

 білім алушыны ғылыми-зерттеу жҧмысымен және ӛзін-ӛзі бақылай алу 

мҥмкіндіктерімен қамтамасыз ету; 

 оқыту ақпаратын кӛрініс демонстрацияларымен қамтамасыз ету. 

Электронды оқулықтар — бҧл білім мекемелерінің қажеттілігі. Олар оқу ҥрдісінде 

қолдануға мҥмкіндіктер туғызу ҥшін білім мекемелерін ақпаратпен қамтамасыз етуге 

бағытталған. Электронды оқулықтар оқытушыларға, әдіскерлерге, кітапханашыларға, 

білім алушыларға, ата-аналарға техникалық және әдістемелік нҧсқалары, бейнелері, 

аннотациялары бар пән жӛнінде толық мәліметтер алуларына мҥмкіндіктер туғызады.  
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Қазіргі таңда инновациялық білім беру талаптарына сай қашықтан оқыту 

технологиясы ӛте ӛзекті мәселеге айналып отыр. Осыған орай, қашықтан оқыту жҥйесін 

іске асыру ҥшін электрондық оқулықтар (ЭО) мен оқу қҧралдарын жасау істері кеңінен 

етек алып келеді. ЭО жасауға кӛптеген ғалымдар мен оқытушылар ат салысып келеді. 

Ресейде және бізде де бҧл мәселе инновациялық білім беру ҥрдістерінің дамуына 

байланысты қарқынды дамып келеді. 

Оқыту процесін компьютер арқылы сҥйемелдеу жалпы оқыту жҥйесін жасаумен 

қатар әрбір пәннің ӛз ерекшелігін есепке алумен сипатталады. 

 Мҧнда мынадай бірнеше мәселелерді қарастыру керек: 

 компьютердің мҥмкіндіктерін қолдануды қай сәтте кӛбірек енгізу керек; 

 жалпы сипаттау материалдарын қалай компьютерлендіру қажет; 

 оқытудың қай тҥрі, қандай әрекеттер толығынан компьютерге жҥктелуі тиіс; 

 пән мҧғалімінің (әдіскердің) ақпараттықәдістемелік ҧсыныстарына сәйкес 

 компьютерлік оқулық қалай ҧйымдастырылуы қажет. 

Компьютерлік оқыту технологиясы  студент пен мҧғалім арасындағы дәнекер рӛлін 

атқарады, мҧнда негізгі материал мҧғалімнен емес, компьютер арқылы беріледі. Сабақ 

беретін пән мҧғалімі кӛбінесе электрондық оқулық жасауға тікелей араласпайды. 

Сондықтан компьютерлік оқыту жҥйесін қалыптастырудағы негізгі принцип мҧғалім ӛз 

материалдарын студентке ӛз тәсілімен бірден ҧсына алмайды. Енді бҧл принципті 

дәстҥрлі жағдайға жақындату ҥшін оқыту материалдарын толықтырып, олар қосымша 

тҥсіндіруді қажет етпейтіндей дәрежеге жеткізу керек. 

Жалпы, компьютерде пайдаланылатын электрондық оқыту материалдары мен 

әдістемелік нҧсқаулар қҧрамы: 

 әр студентке таратылып берілетін негізгі оқыту материалдары; 

 бақылау, тексеру (тесттен ӛткізу) материалдары; 

 есептер мен жаттығулар; 

 жеке (немесе топпен) орындауға арналған ӛзіндік тапсырмаларды дайындау 

әдістемелері; 

 әрбір оқу қҧралын пайдалану стратегиясы мен тактикасы және де соларды бір-

бірімен қатар қолдану, алмастыру мәселелері; 

 барлық ақпараттық-оқу материалдарын оқыту қҧралдары мен сабақтарды ӛткізу 

әдістемесімен байланыстыру болуы тиіс. 

Электрондық оқу қҧралы типтік және жҧмыс бағдарламалары талабына сай 

қҧрастырылады, ал оның әдістемелік негізі ретінде жоғарыда кӛрсетілген материалдар 

қолданылуы тиіс. Компьютердегі электрондық оқыту жҥйесі осы мақсаттағы жобаның 

орындалуын жалпы қарастыру кезеңінде оқу процесін басқару немесе білім беру 

жҧмыстарын сҥйемелдеу ҥшін керек.Электрондық оқу қҧралын жасау білім беру 

мақсатындағы бағдарламалық жабдықтама ретіндегі кӛп салалы мәселе болып саналады, 

оны жҥзеге асыру әртҥрлі мамандық иелерінің қатысуы негізінде 

атқарылады[2].Электрондық оқыту қҧралдарын жасау бірсыпыра веб-технологиялар 

кӛмегімен жҥзеге асырылады, оларға HTML, СSS, JаvаSсript, PHP тілдерін жатқызуға 

болады [3]. Бҧл жҧмыстарды атқарудағы ең негізгі мәселе оларды жасаушылардың 

біліктілігіне байланысты болады немесе оқу қҧралының мазмҧны, әдістемесі 

қҧрастырылғаннан кейін бағдарлама қҧрастырушылар кӛмегіне жҥгіну керек. Бҧл әрине 

бірсыпыра қаржы салуды талап етеді, оған қоса біраз уақыт жҧмсау да қажет етіледі. 

Осындай жҧмыстарды жеңілдететін бір мҥмкіндік авторлық саймандық қҧралдарды 

қолдану болып табылады. 

Авторлық саймандық қҧралдар (АСҚ), бір жағынан, ЭО-ның басқару бӛлігі, ал 

екінші жағынан, электрондық оқу қҧралдарын жасайтын программалық орта болып 

табылады. Басқару қҧралы ретінде АСҚ кері байланыс қағидасы (принципі) негізінде 
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жҧмыс істейді, ал әмбебап бағдарламалық орта ретінде – нақты пәндердің мағыналық 

модельдерін қабылдап алып, оқытудың типтік алгоритмдері арқылы білім берудің 

әдістемелерін жҥзеге асырады[4]. 

Осы авторлық саймандық қҧралдарды пайдалана отырып, автор жинақтаған және 

ӛңдеген оқыту материалдары негізінде ӛзі электрондық оқу қҧралын жасай алады. Оны 1-

суретте кӛрсетілген байланыспен бейнелеуге болады. Бҧл мҥмкіндік ЭО жасаушы адамға 

барлық процесті бақылай отырып, оқу қҧралын жасауға кӛмектеседі де, ол мҧнда онша 

кӛп шығын шығармай, қашықтан немесе жақыннан да оқыта алатын ӛз қҧралын 

қалыптастыра алады.     

 
1-сурет.Авторлық сайман қҧрал арқылы ЭО жасау 

Ал, егер авторлық саймандық құралсыз ЭО жасайтын болсақ, онда бірсыпыра 

қаржы және уақыт жҧмсауға тура келеді және онда оқулық жасау ҥрдісі мынадай 

факторларға тәуелді болады (2-сурет): 

 автордың бағдарламалау саласында білімі болуы тиіс; 

 осы саланың мамандарының қызметін пайдаланып, оған қаржы, уақыт жҧмсау 

қажет; 

 автордың IT аймағында да дағдылары, білімі болуы керек, т.б. 

 

 
2-сурет. Электрондық оқу қҧралын дайындау жолдары 

 

Белгілі бір пәнге нақтылап авторлық саймандық қҧралдардың параметрлерін бекітіп 

баптау ісі семантикалық модельді бейнелей алатын сыртқы тілдердің бірінде қажетті білім 

моделі тҥрінде берілген ЭО-тың жобасын қҧрастырып, оны программаға енгізу болып 

табылады. Ал оқыту қҧралы ретінде нақты пән бойынша жасалған ЭО қолданылады. 

Мҧнда қҧрамына қажетті білім моделі енгізілген электрондық оқу қҧралдарын ерекшелеп 

айтуға болады, ӛйткені тек солар ғана ЭО-мен жҧмыс істеу кезінде нақты мҧғалімді 

толыққанды тҥрде алмастыра алады. 

Авторлық саймандық қҧралдардың әмбебап бағдарламалық  қоршауларын  

пайдалану тиімділігін талдау нәтижесінде университеттің қашықтан оқыту орталығының 

қҧрған тӛмендегі 1-кестеден кӛруге болады.Авторлық саймандық қҧралдардың әмбебап 
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бағдарламалық қоршауларын пайдалану авторларға аз уақыт ішінде ӛз кҥштерімен ЭО-лар 

жасап, ӛздері сабақ беріп жҥрген пәндерін дидактикалық оқыту материалдарымен 

қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді. Бҧлардың жоғарыда айтылған электрондық оқыту 

қҧралдарына кететін қаржы мен уақытты ҥнемдеу; бағдарламалау саласын игеруге кететін 

уақыт пен шығынды азайту; ЭО жасау ҥшін программалаушы қызметін пайдаланудан бас 

тарту сияқты артықшылықтары бар(1-кесте). 

 

1-кесте.  ЭО-ға қойылатын талаптар 

 

 
 

Қорытынды. 

Электрондық оқу қҧралдарын пайдалануда білім алушыны мҧғалім қатысуынсыз 

жекелеп оқыту кезінде компьютерді анонимдік тҧлға  ретінде, оған белгілі бір ат беріп 

жеке тҧлға ретінде немесе оқытушы атынан мәлімет беріліп отыратын  электрондық   

тақта   ретінде де қарастыруға болады.  

Осыған дейінгі оқыту бағдарламаларында компьютермен педагогикалық-бағыттық 

қарым-қатынастың тығыз болмауы электрондық қҧралдармен оқытудың жылдам нәтиже 

бермеуінің негізгі себептерінің бірі болып табылады. Бҧл қазіргі уақытта оқу 

орындарындағы техникалық және программалық жабдықтарды пайдалану кезіндегі 

ҧсынылатын педагогикалық-психологиялық талаптардың ойдағыдай болмай, оның 

нәтижесінің де мҧғалімдерді қанағаттандырмауының бір себебі деп те айтуға болады. 

Дегенмен, қазіргі Интернет жҥйесі кең қолданысқа енген кезеңде электрондық оқулықтың 

білім алу жҥйесінің ең негізгі және тиімді қҧралына айналғаны талас тудырмаса керек. 

Осыған орай, Қазақстан Республикасы Білім министрлігі де алдағы жылдарда 

электрондық оқу қҧралдарын жасауға, оларды білім беру жҥйесіне енгізуге кӛңіл бӛліп, 

бірсыпыра  қаржылар  бӛліп жатыр.Сонымен, қазіргі кездегі қалыптасып келе жатқан 

компьютерлік технологияларды кеңінен қолданатын білім беру жҥйесі студенттердің 

болашақ қызмет ерекшеліктеріне байланысты ҥнемі ӛзгеріп отыратын функционалдық 

міндеттер атқарып, оларды кәсіби-жеке тҧлға ретінде дайындайтыны талас тудырмайтын 

мәселе болып табылады. Ол жоғары білім беру орындары тҥлектері-нің  жаңа  әлеуметтік-

экономикалық жағдайда, еңбек нарығына неғҧрлым тиімді бейімделуіне мҥмкіндік береді. 

Сондықтан елімізде компьютерлік технологияларды пайдаланатын білім жҥйесін 

қалыптастыру – жаңа қоғамның іргетасын қалаудың негізгі белгісіне айналуы тиіс. 

  

Әдебиеттер тізімі: 
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Аннотация: Использование информационных технологий - как проявление инноваций в 

образовании и как одно из направлений духовного обновления в образовании. Актуальность 

данной темы состоит в том, что в настоящее время в рамках реализации нового стандарта 

«Образование» активно осуществляется внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс. Сосредоточение современных технических средств обучения 

способствует модернизации учебно-воспитательного процесса, активизирует мыслительную 

деятельность учащихся, способствует развитию творчества педагогов, позволяют проводить 

дистанционное обучение, развивают систему непрерывного образования, тем самым повышая 

эффективность образовательного процесса. В отечественных и зарубежных изданиях 

компьютеризация учебного процесса рассматривается как один из актуальных факторов 

организации обучения тому или иному предмету. Новейшие информационные технологии в 

обучении позволяют активнее использовать научный и образовательный потенциал ведущих 

университетов и институтов, привлекать лучших преподавателей к созданию курсов 

дистанционного обучения, расширять аудиторию обучаемых. 

В данной статье приведена схема создания электронного учебника с использованием 

авторского инструментального средства. Приведены критерий  создания электронного учебника с 

использованием авторских инструментальных средств. 

Вработепредложенэффективныймодельсозданияэлектронногоучебника.    

Abstract: The use of information technology - as a manifestation of innovation in education and as 

one of the areas of spiritual renewal in education. The relevance of this topic lies in the fact that currently, 

as part of the implementation of the new standard "Education", information technologies are actively 

being introduced into the educational process. The concentration of modern technical teaching aids 

contributes to the modernization of the educational process, activates the mental activity of students, 

promotes the development of teachers' creativity, allows for distance learning, and develops a continuing 

education system, thereby increasing the efficiency of the educational process. In domestic and foreign 

publications, the computerization of the educational process is considered as one of the relevant factors in 

the organization of training for a particular subject. The latest information technologies in training make it 

possible to more actively use the scientific and educational potential of leading universities and institutes, 

attract the best teachers to create distance learning courses, and expand the audience of students. 

This article provides a  scheme of the creation of an electronic textbook using an author's tool. The 

criterion for creating an electronic textbook using authoring tools is given. An effective model for 

creating an electronic textbook is proposed. 
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БІЛІМ БЕРУДЕГІҚАШЫҚТЫҚТАН  

ОҚЫТУ САЛАСЫНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 
Тҥйін: Болашақ білім беру жҥйесі оқушыны біліммен қамтамасыз етіп қана қоймай, оны 

ҥнемі тәуелсіз игеру қажеттілігін қалыптастыруға, сонымен қатар оның белсенді ӛмірі барысында 

білімге тәуелсіз және шығармашылық кӛзқарасты қалыптастыруға бағытталған. Білім адамға 

әлеуметтік білім беру мекемесіне айналуы керек, ол адамға ҥздіксіз оқуға, кӛпшілікке қосымша 

білім алуға мҥмкіндік беретін тҥрлі білім беру қызметтерін ҧсына алады. Қашықтықтан оқытудың 

тиімді жҥйесін қҧру сапалы білімге әлеуметтік қол жетімділікке жағдай жасайды және шалғайдағы 

аймақтардың тҧрғындары ҥшін білім беру проблемасын шешуге кӛмектеседі. Ҥлкен аумақтарды 

қамту жағдайында оқу процесінің жҧмыс істеуін, инновациялық технологияларды қолдануды, оқу 

процесін ҧйымдастырудың сапасын бақылауды және оқытушылар қҧрамын функцияларды 

орындауға дайындауды қамтамасыз ету ҥшін ең кҥрделі технологиялық міндеттерді шешу қажет. 

Авторлар ҚО жҥйесінің сәтті дамуы жаңа ақпараттық технологияларды дидактикалық тҧрғыдан 

дҧрыс қолданғанда ғана мҥмкін деп санайды. Мақаланың ӛзектілігі қашықтықтан оқытудың оқу 

процесін ҧйымдастыруды және онда жаңа коммуникациялық технологияларды қолдануды негіздеу 

қажеттілігімен анықталады. 

Кілттік сӛздер: білім беру, қашықтықтан оқыту технологиясы, оқытудың белсенді әдістері, 

ғаламтор, динамизм, модульділік, тьютор, бейімділік,  шығармашылық, инновациялық, мақсатты 

педагогикалық процесс, технология, телекоммуникация, онлайн оқыту технологиясы. 

 

Кіріспе. Қашықтықтан оқыту - орасан зор зияткерлік потенциалы бар Қазақстан  

ҥшін ӛте маңызды. Осыдан бірнеше жыл бҧрын ғаламтор арқылы білім алу кӛптеген қазақ 

студенттеріне шетелдіктердің артықшылығы болып кӛрінетін. Бҥгінгі таңда кез-келген 

отандық оқу орны ӛз оқушыларына осындай мҥмкіндікті ҧсына алады. Қашықтықтан 

оқыту халықтың кӛпшілігінің білім алуан қажеттіліктерін қанағаттандыратын, кӛп салалы 

болуға арналған. Бҧл ӛз кезегінде білім беру ҧйымдары ҥшін қашықтықтан оқыту 

элементтерін оқу процесіне белсенді енгізуге қиындық туғызады. Қашықтықтан оқытудың 

негізі болып табылатын онлайн оқыту технологиясының болашағы зор. Оқытудың бҧл 

тҥрінің басты артықшылығы - интерфейсті қашықтықтан қолданушыларға қашықтықтан 

оқытудың ақпараттық және білім беру ортасын максималды ыңғайлылықпен жылдам және 

оңтайлы пайдалану мҥмкіндігі болып табылады. 

ҚО жҥйесінің негізгі принциптері - динамизм, модульділік, ашықтық, бейімділік 

және шығармашылық. Осы принциптердің мазмҧнын толығырақ қарастырайық. Динамизм 

курстың әлеуметтік тәртіп пен сыртқы әлемнің ӛзгеруіне сәйкес келуіне мҥмкіндік береді. 

Оқытудың модульділігі бҥкіл оқу процесінің жҧмыстың кҥрделілігімен анықталған 

бӛліктерге бӛлінуімен сипатталады. Бҧл оқушылардың жеке оқу жолын таңдауын 

жеңілдетеді. Ашықтық географиялық орналасуы мен қаржылық жағдайына қарамастан 

халықтың кӛп бӛлігін білуге мҥмкіндік береді. Қашықтықтан оқытудың басты ерекшелігі - 

студенттер оқу процесін ӛз бетінше басқаруға тырысқанда арнайы оқулықтарды жасау 

және қолдану. Бейімделу - жҥйелік модульдерді оқушылардың қажеттіліктеріне бейімдеуді 

қамтамасыз етеді. Сабақтастық білімнің дәйекті және логикалық тереңдеуімен және жеке 

модульдерді жасаудағы дағдылардың шоғырлануымен сипатталады. Шығармашылық 

инновациялық шешімдерді іздеуге мҥмкіндік береді және шығармашылық қабілеттерін 

дамытады. 
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Қашықтықтан оқыту - бҧл педагогикадағы жаңа қҧбылыс. Қазіргі уақытта бҧл 

тҧжырымдаманың мазмҧнын бірыңғай тҥсіндірілуі жоқ. В.И. Вдовюк, оқытуды «мақсатты 

педагогикалық процесс және студенттердің ғылыми және қолданбалы білімді, дағдылар 

мен қабілеттерді игеруге белсенді оқу және танымдық іс-әрекетін ынталандыру, ойлау 

қабілетін, шығармашылық қабілеттерін, кәсіби іс-әрекеттерді жҥзеге асыру ҥшін қажетті 

жеке қасиеттерін дамыту» деп қарастыру керек [1]. Ҧқсас анықтаманы Н.А. Давыдов 

«оқыту дегеніміз - студенттердің кәсіби білімді алудағы, тілдік қасиеттерді 

қалыптастырудағы, мамандық алу тҧрғысынан шығармашылық қабілеттерін дамытудағы 

оқу іс-әрекетін басқарудың басты бағыты». Ӛз кезегінде А.А. Золотарев оқыту деп 

педагогикалық жҥйеде қолданылатын мҧғалім мен оқушы арасындағы бірлескен процесс 

деп санайды [2]. Анықтамада негізгі ҧғымдар бӛлінген: ӛзара әрекеттесу, процесс және 

педагогикалық жҥйе. Қашықтықтан оқыту жҥйесі - бҧл білім алушының ӛзіндік іс-

әрекетіне негізделген оқу процесінің жаңа ҧйымы. Оқыту ортасы біршама қашықтықпен 

сипатталады, бҧл жағдайда диалогты коммуникациялық технологиялардың кӛмегімен 

жҥргізу мҥмкіндігі пайда болады. 

«Технология» ҧғымы кӛбінесе ӛңдеу әдістерімен ҧштастыра білу, ӛндіріс 

процесінде жҥзеге асырылатын қасиеттерді ӛзгерту сияқты шеберлік деп тҥсіндіріледі. 

«Технология дегеніміз - білімді қолдануға негізделген пайдалы нәрсе шығару процесі, 

технологияның негізгі функциясы - теорияны практикаға енгізу» [4]. Кейінірек бҧл термин 

адам қызметінің әртҥрлі тҥрлерінде кеңінен қолданыла бастады. Қоғам дамуының қазіргі 

кезеңінде әлеуметтік технологиялар сәтті қолданылуда, олардың кӛмегімен алынған білім 

мен ақпарат ҧрпақтан-ҧрпаққа беріліп отырады. Әлеуметтік прогресс озық және 

дамымаған дәстҥрлер мен мәдени ҥлгілер негізінде мҥмкін болады [3]. Технологияны 

қолдану басқару саласындағы процестерді оңтайландыруға әкеледі. Сонымен бірге, оң 

әлеуметтік нәтиже бермейтін іс-шаралар одан алынып тасталуы керек. Қоғамдық ӛмірді 

технологияландырудың белсенді процесі ӛсіп келе жатқан ғылыми-техникалық прогресс 

жағдайындағы ақпараттық революциямен байланысты. «Оқыту технологиясы» ҧғымы 

педагогикада жиі қолданылады. Алғаш рет «педагогикалық технология» термині ХХ 

ғасырдың басында қолданыла бастады. Біраз уақыттан кейін, оқу процесінде техникалық 

оқу қҧралдарын белсенді пайдалану жағдайында «білім беру технологиясы» термині 

кеңінен қолданыла бастады. 60-жылдары жаңа педагогикалық технологияларды оқу-

тәрбие ҥрдісінде қолдану мәселесі педагогикалық басылымдардың беттерінде, 

конференцияларда талқылана бастады [4]. Бҧл тәжірибе шетелде, атап айтқанда АҚШ-та, 

Англияда, Германияда, Францияда, Жапонияда белсенді зерттелді және арнайы 

журналдарда жарияланды. 20 ғасырдың аяғында инновациялық оқыту технологияларын 

дамыту институттары пайда болды. Осылайша, оқытуды қҧруға арнайы «технологиялық» 

тәсіл пайда болды. Оқу процесін телекоммуникациялық және компьютерлік қҧралдарды 

қолдана отырып, технологиялық тәсіл қағидаты бойынша ҧйымдастыру ақпараттық қорды 

байыта оқу материалдарының әр тҥрлі болуын кеңейтеді. Ф.Янушкеевичтің анықтамасы 

бойынша: «оқыту технологиясы - бҧл мамандар мен кадрлардың оңтайлы қҧны негізінде 

қысқа мерзімге дайындалуда қолданылатын педагогикалық әдістердің жҥйесі».  

Заманауи білім беру технологиялары біртҧтас білім беру кеңістігін қалыптастыру 

стратегиясын ҧсынады. Олардың негізгі функциясы - болжау және  негізгі қызметке 

айналуы. Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану белгілі бір пәнге қарамастан 

жҥзеге асады.  

ҚО технологиясын қолдану бірнеше кезеңнен тҧрады: 

 теориялық - оқу материалының мазмҧнымен тікелей байланысты; 

 әдістемелік - оқытудың әдістері мен формаларын таңдау; 

 процедуралық - практикалық қызметті ҧйымдастыру. 

Қашықтықтан оқыту технологиясының мазмҧнын қарастырайық. Оқыту 
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технологиясы - бҧл ӛзінің дамуының белгілі кезеңдеріндегі кәсіби іс-әрекеттің қҧрылысы. 

Қашықтықтан оқыту технологияларын практикада қолдану кезінде оқу пәндерінің 

мазмҧны, педагогикалық әдістердің мақсатты қолданылуы жҥзеге асырылады. 

Қашықтықтан оқыту технологиясы ҥш элементтен тҧрады: 

 виртуалды білім беру ортасы; 

 мультимедиялық және дәстҥрлі тҥрдегі корпус; 

 оқытудың белсенді әдістері. 

Сонымен қатар, оқытушылар мен тьюторлардың эмпирикалық жаңашылдықтарын 

ескере отырып, оқу процесін ғылыми ҧйымдастыруға бағытталған, нәтижесінде 

оқушының білім алуында жоғары нәтижелерге қол жеткізуге ықпал етеді. Оған оқу 

процесін басқаруды қамту, оған студенттердің іс-әрекетін ҧйымдастыру және оқу іс-

әрекетін бақылау кіреді. 

Оқу іс-әрекетінің тҥрлерінің ҥйлесуі оқу курсының мазмҧны мен тҥріне 

байланысты. Қашықтықтан оқытуға арналған оқу іс-әрекетінің типтік жиынтығы - 

қашықтықтан дәріс мәтіндерімен, электронды оқулықтармен жҧмыс, жазу, виртуалды 

семинарларға қатысу, нақты жағдайларды талқылау, ағымдық және қорытынды бақылау. 

Қашықтықтан оқыту курсын әзірлеу кезінде студент курсты тиімді игеру ҥшін 

қашықтықтан дәріс оқудың тек мәтінін оқып қана қоймай, сонымен қатар оқулықтан тиісті 

тақырыптарды оқып ҥйренуі керек екенін ескеру қажет. Талқылау барысында 

талқыланатын тақырып бойынша ӛзекті мәселелер талқыланады. Оларды қашықтықтан 

оқыту саласында қолданатын мҧғалімдер «виртуалды семинарлар» депатайды. Әдетте, 

желідегі пікірталас тиімді және бҧл бірнеше факторларға байланысты, атап айтқанда: оған 

әр оқушының қатысуы міндетті, жауаптар арқылы жан-жақты ойлауға болады, оқулықпен 

танысуға мҥмкіндік бар. Заманауи технологиялық қҧралдар талқылаудың жоғары 

басқарылуын қамтамасыз етеді. Кейс-сатылар белгілі бір тақырыптық блоктың аспектілері 

кӛрініс табатын кәсіби қызметтің нақты немесе жалған жағдайын сипаттайды. Істерді 

кӛбінесе нақты тәжірибеден, журнал мен газет мақалаларынан алуға болады. Жағдайды 

оқып, талдағаннан кейін студент бірқатар сҧрақтарға жауап беруі керек. Сҧрақтар 

зерттелетін материалдың тақырыппен және теориялық аспектілерімен тығыз байланысты 

және жағдайдың мәнін терең тҥсінуге ықпал етуі ӛте маңызды. Әрбір іс-әрекет тҥрінің 

педагогикалық процесте ӛзіндік орны бар, әр педагогикалық әдіс ӛзінің тиімділігі 

мәселелерін шешуде оқу процесінде ӛзіндік орынға ие. Сонымен, қашықтықтан оқыту 

технологиясы дидактикалық процесті бақылау механизмінің маңызды элементі болып 

табылады. 

Қашықтықтан оқытудың бҥгінгі таңдағы артықшылықтары: 

 тәртіптік дайындықты жеке қарқынмен жҥргізеді  

 оқу материалдарының жылдамдығын студенттің жеке жағдайлары мен қалауына 

байланысты белгілейді.  

 оқытудың еркіндігі мен икемділігі  

 студент таңдауға ҧсынылған оқу курстарының кез-келгенін таңдай алады, сонымен қатар 

сабақтардың уақыты мен ҧзақтығын дербес есептей алады.  

 кез келген адамға оқытудың қол жетімділігі  

 географиялық және уақытша орналасқан жеріңізге қарамастан, сіз кез-келген адамның 

білім қажеттіліктерін қанағаттандыруға мҥмкіндік беретін, осы технологияларды 

қолдайтын кез-келген университетте қашықтықтан білім ала аласыз.  

 байланыс жылдамдығы  

 оқытушы мен оқушы арасындағы кері байланысты тиімді жҥзеге асыру оқу процесінің 

ажырамас бӛлігі болып табылады. 

 технологиялық білім беру процесі  
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 оқу процесінде ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың жаңа 

жетістіктері мен ашылуын қолдану  

 әлеуметтік теңдік  

 студенттің тҧрғылықты жеріне, денсаулығына, ҧлтына және материалдық жағдайына 

қарамастан қашықтықтан білім алудың тең мҥмкіндіктерін білдіреді 

 шығармашылық  

 білімді игеру процесінде оқушының шығармашылық ойын білдіруге қолайлы жағдайлар.  

Бірақ айқын кемшіліктері де бар:  

 студенттер мен оқытушылар арасындағы нақты, «адамдық» байланыстың болмауы. Егер 

жақын жерде, әдетте, эмоционалды тҥрде білім алып, материалды қабылдауға ықпал 

ететін мҧғалім болмаса, бҧл, әрине, айтарлықтай минус.  

 қашықтықтан білім алу ҥшін ҥнемі ӛзін-ӛзі тәрбиелеу қажет, ал оқытудың нәтижесі 

оқушының дербестігіне, қабілеттеріне және ӛзіндік санасына байланысты болады. 

Мультимедиа - бҧл мәтінді, дыбысты, бейнені, графикалық және анимацияны бір 

жҥйеге біріктіруге мҥмкіндік беретін қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар. Бҧл 

технологиялар интерактивті бағдарламалық қамтамасыздандырудың бірыңғай 

бақылауымен визуалды, дыбыстық эффектілерді және әр тҥрлі жағдайларды кӛп 

бағдарламалауды қоса электронды қҧжаттарды жасау болып табылады. Мультимедиялық 

технологияның кӛрсетілген анықтамасы сәтті жҥзеге асуда. Олар ақпараттық 

технологиялардың даму тҧжырымдамасында кеңінен ҧсынылған. Мультимедиялық 

технологиялардың компьютерлік оқыту технологияларымен бірдей теориялық негіздері 

бар екенін атап ӛткен жӛн. Оқытудың мультимедиялық компьютерлік технологияларын 

заманауи компьютердің дидактикалық мҥмкіндіктерін, жаңа бағдарламалау 

технологияларын және компьютерлік оқыту қҧралдарын дамыту ҥшін аспаптық ортаны 

қолдана отырып, компьютерлік оқыту технологияларын дамытудың қазіргі кезеңі ретінде 

қарастырған дҧрысырақ. Электрондық оқулықтар мен оқу материалдарын жасау ҥшін 

мультимедиялық технологиялардың бай дидактикалық мҥмкіндіктері қолданылады. 

Мультимедиялық қҧралдардың астарынында, әдетте, пайдаланушыға тҥрлі орталарды 

қолдана отырып, компьютермен байланысуға мҥмкіндік беретін ақпараттық және 

бағдарламалық қҧралдар жиынтығын тҥсінуге болады. Қашықтықтан оқытуды дамытудың 

негізгі бағыттары ретінде - шығармашыл тҧлғаның дамуына мҥмкіндік берілуі болып 

табылады. Осы білім беру жҥйесінің стратегиялық маңызды және сындарлы идеяларының 

бірі - «озық білім» идеясы. Тҥпнҧсқа - білім беру жҥйесінің дамуы тҧлғаның даму 

мҥмкіндіктерін кеңейтетін басқа факторлардан озып кетуін қамтамасыз ету. 

Дамыта оқыту технологиясының негізгі принциптері: 

 уақыт талабына сәйкес және осы талаптарды болжай отырып, кҥрделіліктің 

жоғарылатылған деңгейін оқыту бағытын таңдау; 

 осы саладағы ғылым мен техниканың даму динамикасын ескере отырып, қазіргі 

ақпараттық технологиялар саласында ерекше маңызды болып табылатын оқудың ғылыми 

қызметпен ҧштастырылуы;  

 сіздің жеке тҧлғаңызға қойылатын талаптар: интроспекция; ӛзін-ӛзі бақылау, ӛзін-ӛзі тану. 

Негізінен компьютерлік оқыту технологиялары (соның ішінде мультимедия), 

қашықтықтан оқыту технологиялары кіретін заманауи білім беру технологиялары 

студенттерге ӛздерінің білім деңгейлеріне сәйкес білім деңгейлерін жақсартуға мҥмкіндік 

береді. Желілік оқыту технологиясына келетін болсақ, бҧл сипаттамалар айқын кӛрініс 

табуда. Мысалы, қабылдау процедурасында (оқу орнымен танысу, мамандықты таңдау, 

қағазбастылық, тӛлем) және оқыту процедурасы (серверде ҧсынылған оқу-әдістемелік 

әдебиеттерге қол жетімділік, электронды пошта арқылы кеңестер беру, бақылау 

тапсырмаларын орындау). Педагогикалық іс-әрекеттің тиімділігі оқу-әдістемелік 

қҧралдарды әзірлеу сапасына, тьюторлардың кәсіби дайындығы деңгейіне, әр оқушының 
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зияткерлік дамуына, әсіресе ақпараттық технологиялар қҧралдарын игеруге байланысты. 

Айта кету керек, қашықтықтан оқыту технологиялары ең аз материалдық ресурстармен, 

адами ресурстармен және уақытпен жҧмыс істейтін оқу орнында енгізілуі мҥмкін.  

 Қорытынды. Қазіргі заманғы білім беру процесінде ҚО технологияларының 

рӛлі шексіз артып келеді. Қашықтықтан оқыту технологиясын қолдана отырып, тьюторлар 

бҧрын мҧғалімдер жасаған оқу процесін сапалы тҥрде жаңғырта алады. Оқу іс-әрекетін 

ҧйымдастыруды талдау ақпараттық технологиялардың даму тенденцияларын анықтауға 

және оларды қашықтықтан оқыту жҥйесінде де, дәстҥрлі жҥйеде де қолдану туралы 

қорытынды жасауға мҥмкіндік береді. Оқушының жеке басына бағытталған білім беру 

технологияларының оқу процесіне енуі мотивацияны ынталандырады және вариативті 

және тҥзетуші сипат береді. Бҧл шығармашылық ойлау қабілеті және кәсіби қызметтегі 

мәселелерді тиімді шеше алатын маманның кәсіби қҧзыреттілік деңгейін арттыруға 

кӛмектеседі. Осылайша, қашықтықтан оқыту технологиялары студенттерге дайын ғылыми 

және теориялық формулалар мен нақты қолданбалы ҧсыныстарды игеру ҥшін ғана емес, 

сонымен қатар жаңа білімді қҧру, процестер мен қҧбылыстарды модельдеу және зерттеу, 

кәсіби іс-әрекет тәсілдерін жобалау бойынша шығармашылық, ізденіс жҧмыстарына 

қолданады. Желілік оқыту технологиялары бҧл ҥрдісті жақсы жҥзеге ауға мҥмкіндік 

береді. 
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Аннотация: Будущая система образования направлена не только на обеспечение 

учащихся знаниями, но и на создание потребности в их постоянном самостоятельном 

обучении, а также на формирование самостоятельного и творческого подхода к знаниям в 

течение его активной жизни. Образование должно стать социальным образовательным 

учреждением, которое может предоставлять различные образовательные услуги, которые 

позволяют человеку продолжить свое образование и предоставлять дополнительное 

образование населению. Создание эффективной системы дистанционного обучения 

облегчит социальный доступ к качественному образованию и поможет решить проблему 

образования для жителей отдаленных районов. В случае больших площадей, необходимо 

решать самые сложные технологические задачи, чтобы обеспечить функционирование 

образовательного процесса, использование инновационных технологий, контроль качества 

образовательного процесса и подготовку педагогических кадров для выполнения функций. 

Авторы считают, что успешное развитие системы ДО возможно только при дидактическом 

правильном использовании новых информационных технологий. Актуальность статьи 

определяется необходимостью обоснования организации учебного процесса 

дистанционного обучения и использования новых коммуникационных технологий. 

Abstract: The future education system is aimed not only at providing students with 

knowledge, but also at creating the need for their constant independent learning, as well as the 

formation of an independent and creative approach to knowledge during his active life. 

Education should become a social educational institution that can provide a variety of 

educational services that allow a person to continue their education and provide additional 
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education to the public. Creating an effective system of distance learning will facilitate social 

access to quality education and help solve the problem of education for residents of remote areas. 

It is necessary to solve the most complex technological problems to ensure the functioning of the 

educational process, the use of innovative technologies, quality control of the educational 

process and training of teaching staff to perform the functions in the context of large areas. The 

authors believe that the successful development of the DL system is possible only with the 

didactic correct use of new information technologies. The relevance of the article is determined 

by the need to justify the organization of the learning process of distance learning and the use of 

new communication technologies. 
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫ НЕГІЗІНДЕ СТУДЕНТ 

ЖАСТАРҒА ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ 

 
Тҥйін: Мақалада «Рухани жаңғыру» бағдарламасы негізінде студент жастарға патриоттық 

тәрбие беру мәселесі қарастырылған. «Патриотизм – Отанға (мемлекетке) деген сҥйіспеншілік, 

жеке адамның аман-саулығының қоғамдық-мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей байланыстылығын 

сезіну, ал мемлекетті нығайту дегеніміз жеке адамды кҥшейту екенін мойындау, қысқасын 

айтқанда, патриотизм мемлекет деген ҧғымды, жеке адамның, яғни оның ӛткенімен, бҥгінгі 

кҥнімен және болашағымен қарым-қатынасын білдіреді. Патриотизді қалыптастыру мәселесі 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының ең негізгі бӛлігі. Жастардың санасына патриоттық сезім 

қалыптастыру ең басты ӛзекті мәселе. Патриотизм сезімін қалыптастыру, дамыту мәселелері, 

жолдары, әдіс-тәсілдері  жан-жақты қарастырылған.  Ҧлттық патриотизм, ҧлттық сана-сезім, 

халықтық тәрбие, отанды сҥю ҧғымдарының мәні терең зерттелді. Осы мәселемен айналысқан 

отындық және шет елдік ғалымдардың еңбектеріне толық зерттеулер, талдаулар жасалған. 

Студенттердің бойындағы патриоттық сезімді қалыптастыру толық зерттеліп жазылған. 

Кілттік сӛздер: Рухани жаңғыру, сананың ашықтығы, болашақ мҧғалім, патриоттық тәрбие, 

білім беру, педагогика, дамыту, инновация, технология 

 

«Ел болам десең, бесігіңді тҥзе» дейді ҧлы жазушымыз М.Әуезов. Біздің 

халқымыздың тәрбие тәсілдері мен тәжірибелері кӛп. Халқымыздың ғасырлар бойы 

қалыптасқан салт-дәстҥр, әдет-ғҧрып ҥлгілері мен ӛнегелері соның айғағы. Елін сҥйген 

адам сол елдің салт-санасын, мәдени мҧрасын қастерлеп, ӛнеге тҧтуы тиіс. 

Бәсекелес тҧлғаны – елді сҥйетін оның ӛркендеуіне еңбек ететін, туған ауыл 

мектебіне кӛмек кӛрсететін азаматты қалыптастыру ҥшін қауымға ӛз қызметін бағыттау 

қажет. Сонда ғана қоғамның сана сезімі жаңалыққа бет бҧрады. 

Егер осыған дейін білім саласында басты мақсат оқушыға нақты білім, ғылым 

негіздерін оқыту болса, қазір елжандылыққа, адамгершілігі рухани жағынан қалыптасқан, 

қҧзыретті жеке тҧлға, рухы биік патриот етіп тәрбиелеу басты мәселе екенін естен 

шығармауымыз қажет. Ӛйткені еліміздің болашағы қандай болатыны балаларымыздың 

бойына қандай тәрбиені сіңіретінімізге тікелей байланысты. Менің тҥсінігім бойынша 

патриотизм кӛрінісі ӛзінінің кіндік қанын тамған жерге, ӛскен ауылыңа, қалаң мен 

аймағына халқынының мәдениеті мен салт-дәстҥрлеріне деген сҥйіспеншіліктен 

басталады. Барлық уақытта бҥкіл адамзаттың ӛмірінде білім әр адамның ӛмірінің 

ажырамас бӛлігі болды. Және, қазіргі білім берудің маңызды ерекшелігі оның басты 
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қҧралы, жас ҧрпаққа сабақ беретін адамзат қоғамының бӛлігі, мҧғалім болып табылады. 

Бірақ біз ӛзімізге және балаларымызға білім беріп, білетін мҧғалімдерді ҧмытпауымыз 

керек, сондықтан қазіргі заманғы нарық жағдайында толыққанды маман болу керек. 

Еліміздің ертеңі, ҧлтымыздың болашағы – жас ҧрпақты отансҥйгіштікке, 

патриоттыққа баулу – тәрбиенің ең басты міндеттерінің бірі. Аталған мақсаттағы кҥш-

жігер бірінші кезекте бҥлдіршіндердің санасына отаншылдық сезім қалыптастыруға 

бағытталуы тиіс. Отан деген ҧғым балаға жарық дҥние есігін ашқан ҥйі, ата – анасы, 

ағайын-туыстары, қҧрбы-қҧрдастары, туған жері, кең-байтақ гҥл жазира даласы,тау-тасы, 

ӛзен-кӛлі, сылдырап аққан мӛлдір бҧлағы бейнесінде қабылданып, ең қасиетті де қҧдіретті 

алтын бесігі ретінде танылуы керек. Азаматтық – Отанға, халыққа деген жоғары 

адамгершілік парыз. Отаныңмен, халқыңмен мҥдделес екеніңе мақтаныш сезімің, 

достығың, жолдастығың, бірлігің кӛкірегіңді кернеп тҧрса – патриотсың [1,125]. 

Патриотизм – еліңе іс-әрекетіңмен, бар болмысыңмен қызмет етуге дайындығың. Отан – 

Ана. Оны қорғау ҥшін бҥкіл патриот халықпен бірлесу, ынтымақтасу, достасу – 

отансҥйгіштіктің кӛрінісі. Отан, ана, тіл, достық, ынтымақ сӛздерінің ӛзара ҥндестігі – 

азаматтық парыз бен патриотизм сезімінің логикалық бірлігінің кӛрінісі. 

«Патриотизм» сӛзі (грек тілінде – patrіots – отандас, paths — отан, атамекен) Отанға 

деген сҥйіспеншілікті, оған адалдықты, ӛз іс-әрекеттерімен оның мҥдделеріне қызмет 

етуге ҧмтылысты, сондай-ақ, туған жеріне, тҧрақтаған мекеніне бауыр басушылықты 

білдіреді .Оның қазақшасы-жерлес, отандас дегенді білдіреді, яғни Отанын, ҧлтын сҥю, 

оны жаудан қорғау. Осылайша, Отанға деген сҥйіспеншілік, патриотизм қашанда ҧлттық 

сипатқа ие, ӛйткені, патриоттық сезім мен кӛзқарастар қашанда белгілі бір ҧлтқа, ҧлысқа 

жатады. Қазақ халқы ежелден басқа халықтардай Отанын, ҧлтын сҥйген. Батырларымыз 

бастаған қазақ халқы Отанын, жерін, ҧлтын жаудан қорғаған. 

Қазіргі уақытта қазақстандық патриотизмді жастарға қалыптастыру – келелі 

мәселелердің бірі. Осыны ҧстанған бағыт – бағдар да баршылық. Патриоттық сезімнің 

нысаны мен азаматтық парыздың ӛтелер ӛлшемі – Отан. Оны таратып айтсақ, бҧл туған 

жер, оның табиғат байлықтары, ҧлттық тілі, дәстҥрі, мәдени ерекшеліктері, тарихы 

жасалған ӛлкедегі киелі орындары. Олардың адам санасына жылылық, жақындық, 

туысқандық сезімдерді ҧялатып, ізгі де ерлік істердің бастауына айналуы – патриотизмге 

тәрбиелеудің арқауы. Ә.Қалмырзаев: «Бҧл сезім әркімде әр кезеңде (яғни, әр тҥрлі жаста) 

оянып, кейін кәмелетке келгенде бірдола буыны қатып, тәжірибемен, жспен, уақытпен, 

біліммен, қоршаған ортаның ықпалымен, мемлекеттік және қоғамдық әлеуметтік 

институттардың (балабақша, отбасы, мектеп, жоғарғы оқу орындары, бҧқаралық ақпарат 

қҧралдары, қоғамдық ҧйымдар, саяси ҧйымдар мен қозғалыстар) әсерімен қалыптасады» 

деп жазды [2, 245]. 

Патриоттық тәрбие тҧлға қалыптасуының қҧрамдас бӛлігі болып табылады, ол 

жастардың алған білімдерінің негізінде азаматтық борыш ҧстанымымен, жекебастық 

мҥдделері қоғамдық ҧстанымдармен астасып жататын тіршілік әрекеті ҥлгісіне даярлығын 

қамтамасыз етуі тиіс. Қазірде қазақ халқының дәстҥрлері негізінде жҥзеге асырылатын 

патриоттық тәрбие әлеуметтендіру процесін тҧлғаға дәл осы Отанға, Атамекенге қызмет 

ету арқылы, ӛз тарихы ҥшін, ӛз Отанының әлеуметтік дҥниенің ғылымына, мәдениетіне, 

рухани қҧндылықтарына қосатын ҥлесі ҥшін мақтаныш сезімі арқылы ӛз қабілеттерін 

мейлінше терең ашуға мҥмкіндік беретін деңгейге жеткізеді. Әрбір халықтың тарихи 

ӛмірінде қол жеткізген ең қҧнды дҥниелері – рухани және адами қасиеттері, қҧлықтылық 

(моральдық нормалар) ҥлгілері бар. Сондықтан да әрбір жаңа ҧрпақ ҥшін мәнді тәрбие — 

ҧлттық тҧрғыдағы тәрбие ҥлгісі болып табылады. Ӛйткені, мҧнда тәрбиенің негізін 

замандар бойы қалыптасып келген асыл рухани қҧндылықтар және биік ізеттілік пен 

қҧлықтылық тҧрғысындағы ҧрпақтан-ҧрпаққа жалғасып жататын, адамның адамдық 

қасиетін нығайтып, әрі асылдандыра тҥсетін, халықтың даналық ӛмір–салтынан туындап 
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отыратын бҧлжымас ережелер мен қағидалар қҧрайды. Ҧлттық тәрбие – адам ӛмірінің 

алтын арқауы. Ҧлттық тәрбие жалпыадамзаттық рухани қҧндылықтарды жоққа 

шығармайды, қайта солармен ҥндесіп жатады. Бҧлар бір-бірін байытып, қҧнарландырып 

отырады. Ҧлттық тәрбиеден тереңдеп нәр алған адам – рухани бай адам. Ондай адам 

жалпыадамзаттық тҧрғыдан мәдени және рухани қҧндылықтарды бойына тезірек сіңіреді, 

сӛйтіп, толық әрі кәміл Адам дәрежесіне тезірек жетеді. Ҧлттық менталитет – тҧнып 

тҧрған рухани қазына. Халықтың тілі мен мәдениеті болсын, салт-дәстҥрі мен наным-

сенімі болсын – мҧның бәрі де әрбір халық ҥшін асыл да қымбатты рухани дҥниелер. 

Этнопедагогика – ҧлттық тәрбие негізі деп білеміз. Ал ҧлттық тәрбие ғаламдағы 

қҧндылықтарды бойына сіңіріп, ӛз қҧндылықтарын арттыра береді. Ҧлттық патриотизмді 

қалыптастыруда ата-бабаларымыздың ҧлағатты ойлары мен тәлімдік тәрбиесінің 

атқаратын орны ерекше. Ҧлттық патриотизм дегеніміз – ең алдымен, белгілі бір ҧлттың 

ӛкіліне сҥйіспеншілікпен қарау, оның ҧрпақтан- ҧрпаққа ҥзілмей жалғасып келе жатқан 

қҧндылықтарын бойына сіңіру.  

Мағжан Жҧмабаев: «Тәрбиелеудегі мақсат-баланы тәрбиешінің дәл ӛзіндей қылып 

шығару емес, келешек ӛз заманына лайық қылып шығару. ...Тәрбиешінің қолданатын 

жолы- ҧлт тәрбиесі.Ҧлт тәрбиесі баяғыдан бері сыналып, кӛп буын қолданып келе жатқан 

тақтай жол болғандықтан әрбір тәрбиеші, сӛз жоқ, ҧлт тәрбиесімен таныс болуға тиіс. 

Және әрбір ҧлттың баласы ӛз ҧлтының арасында, ӛз ҧлты ҥшін қызмет қылатын 

болғандықтан , тәрбиеші баланы сол ҧлт тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті» дей 

отырып, жастарды тәрбиелегенде ҧлт тәрбиесінің негізінде тәрбиелеу арқылы, ҧлттық 

қҧндылықты бойына сіңіре білгенде ғана, ол рухани бай, сол заманға лайық, елі, Отаны 

ҥшін қызмет етуге дайын болып шығатынын кӛрсетеді. Бҧл- келешек ҧрпақтың патриот 

болып шығуы ҥшін, тәрбиелеуді ҧлттық тәрбиеден бастауымыз керектігін кӛрсетеді. Тек 

тҧлға ғана ӛзінің Отанға деген қатынасын ішкі, қастерлі сезім ретінде пайымдауға 

қабілетті. Сол себепті, патриотизм де тҧлғаның биік даму деңгейін сипаттайтын аса 

маңызды рухани игілік ретінде тҥсініледі. Жас ҧрпақты патриотизмге тәрбиелеу – бҧл 

тҧлғаның, елдің, оның мәдениетінің бірегейлігі, әлеуметтің, халықтың әлеуметтік 

психологиясының ерекшеліктері толымды кӛрініс табатын қоғамдық ӛмірді 

ҧйымдастырудың мәні мен мақсаттарын пайымдау арқылы жҥйелі дамуы. Патриотизм 

міндетті тҥрде тҧлғаның жоғары әлеуметтік белсенділігін кӛрсетеді, ӛйткені, оның ӛзі 

еңбекте табыстарға жету ҥшін, қоғамға, ел жҧртқа, халыққа қызмет ету ҥшін биік серпін 

болып табылады. 

Бҥгінгі кҥні жас ҧрпақты тәрбиелеуде ата-бабаларының шежіресі негізінде тәлім 

берудің маңызы зор. Ӛйткені, бала тәрбиесінде ӛз дҥниетанымының қоршаған ортасының, 

ой - ӛрісінің негізінде ҧлттық сипатты зерделеу қажеттігі артып отыр. Оның негізі: «Ел 

тарихын әйгілі тҧлғалар арқылы зерделеу – қазақтың таным-тҥсінігіндегі ертеден 

қалыптасқан ҥрдіс. Қазақтың қария сӛздерінде, яғни шежірелік зердесінде тарих ҧдайы 

жеке тҧлғалардың ӛмір дерегі арқылы танылып отырады» - деп айтылады [3,155]. 

Адам бойына патриоттық сезімнің қалыптасуы отбасы тәрбиесі мен балабақшадан 

бастау алатыны айқын. Сәбиді отбасында патриотизмге тәрбиелеу, ана тілін ҥйрету, 

ҧлттық мінез-қҧлық қалыптастыру, ҧлттық салт-дәстҥрді сақтауға баулу, шыққан ата-тегін 

білуді таныту – ата-ана парызы. Халқына қҧрмет, тарихи дәстҥрлерге адалдық, сондай-ақ, 

туған жеріне, Отанына деген сҥйіспеншілік сияқты перзенттік борыш тҧлға бойына сәби 

шағында дарыса, бҧл қасиеттер ӛсе келе ары қарай дамып, қалыптасуына қолайлы жағдай 

туады. 

Еліміз тәуелсіздік алғалы жас ҧрпақ бойында патриоттық сананы қалыптастыру, ол 

ҥшін патриоттық іс - әрекет ҧйымдастыру, отбасы, балабақша мен мектептердегі оқу-

тәрбие процесінде патриоттық тәрбие беруді жетілдіру қажеттілігі туып отыр. Сондықтан, 

жас ҧрпаққа патриоттық тәрбие беруде бҧрынғы тәжірибе мен бҥгінгі практиканы және 
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болашақ жоспарларды байланыстыру қажет. Сонда ғана балалардың бойына ҧлттық 

патриотизм сезімін қалыптастыруға қол жетеді. Ҧлттық патриотизм – жеке тҧлғаның ӛз 

тарихи дәстҥрі сияқты категорияларға байланысты әртҥрлі деңгейде кӛрініс береді. Соған 

қарамастан, осы рухани ерекшеліктерді білу, оны қалыптастыру – патриоттық тәрбиенің 

негізгі мақсаты. 

Қазақстан ғаламдық ойлау жҥйесіне енді. Сондықтан, ондағы тәрбие әрекеті адами 

гуманистік мақсат – мҥддеге қайшы болмауы қажет. Бҧл ретте, Қазақстанның кӛп ҧлтты 

қҧрамы ескерілгені жӛн. Аталған ерекшеліктерге байланысты, қазіргі тәрбие жҧмысын 

тӛмендегі тәртіпте қарастыруға мҥмкіндік бар: 

1.Болашақ мамандардың балаларды халықтық педагогика негізінде патриоттыққа 

тәрбиелеуі, оның  нәтижесін бҥгінгі ӛмір талабына сай пайдалану; 

2. Жас ҧрпақтың Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін білуін қамтамасыз 

ету, оларды қҧрметтеу сезімін қалыптастыру; 

3. Қазақ халқының озық гуманистік қҧндылықтарын басшылыққа ала отырып, жалпы 

қазақстандық патриотизмге, отансҥйгіштікке тәрбиелеу; 

4. Болашақ мамандарды ӛз пікірлерін ашық айтуға, сӛз бостандығына, басқалардың пікірін 

қҧрметтеуге тәрбиелеу [4,125]. 

Біз тәрбиенің қойған мақсатынан және одан туындайтын міндеттерге сҥйене 

отырып тәрбие жҧмысының бағыттарының ішінде мынадай бағыт айқындалғанын білеміз: 

Азаматтық-патриоттық, қҧқықтық және полимәдениеттік тәрбие гуманизмге, қазақ 

халқының тарихы мен салтын, тілін сҥю және қҧрметтеуге, оның таңдаулы дәстҥрлерін 

сақтауға және оны дамытуға, азаматтық ҧстанымды және патриоттық сананы, 

қалыптасқан ҧлттық ӛзіндік сананы, ҧлт аралық мәдени қарым-қатынасты қалыптастыруы 

тиіс. Балалар мен жастардың азаматтық патриоттық білім беру ҧйымдарында азаматтық 

қҧқықтық, патриоттық тәрбие беруде мазмҧны мен әдіс тәсілдер мен оқу тәрбие 

қҧрылымының ӛзара іс әрекеттестік негізінде деңгейін кӛтеру белгіленген. Ондай 

әрекеттестікті біздің ҧлы ойшылдарымыз ертеден -ақ ескеріп, ӛз ойларын қосқан. 

Осындай адамның еркін әрекеттесетін мінез-қҧлқын тәрбиелеуде Әл-Фараби «Әдеттенудің 

арқасында бізді жақсы мінез — қҧлыққа жеткізетін әрекеттер жақсы әрекеттер болып 

табылады. Ол адамның жетілуі оның мінез-қҧлқының жетілуіне сайма-сай келеді» деген 

ойы арқылы қазіргі кезде тҧлғаның жеке қасиетін, мінез-қҧлқын қалыптастыруда жақсы 

әрекеттер қалыптастыру керектігі туралы ой айтады. Бҥгінгі кҥндегі Еліміздің егемендікке 

жетуі халықтардың ҧлттық дҥние танымының ӛсуіне жағдай жасады. 

Қазіргі кезде жоғары оқу орындарында тәрбие беру мәселесіне жаңаша кӛқарас 

тҧрғысынан қарауды және студенттердің патриоттық сана-сезімін, сапаларын, мінез-

қҧлқын қалыптастыруды кӛздейтін тәрбиенің формалары мен әдістерін жетілдіруді талап 

етеді. Бҧл бҥгінде байсалдылық, табандылық, батылдылық, батырлық, қайсарлық туралы 

білім ғана емес, ӛнегелік, тәрбиелік кӛрсету қажет болып отырған уақытта аса маңызды. 

Ҧсынылып отырған тәрбие тҥрлерін пайдалану барысында жоғарғы оқу орнында 

сан-салалы оқу-тәрбие жҧмыстарын ҧйымдастыруға мҥмкіндіктер бар. Олар: кураторлық 

сағаттар, жарыстар, кездесулер, дӛңгелек ҥстел, пікі-сайыс, ойындар, т.б. 

Адам ӛзінің тҧрмыстық іс-әрекеттерінде немесе кҥрделі жағдайда ерлік істерге 

баруы ҥшін алдымен рухани жағынан дайын болуы керек. Патриотизмге, отаншылдыққа 

тәрбиелеудің міндеттері тӛмендегідей негізгі мәселелерді кӛздейді: педагогикалық 

тәжірибедегі мҥмкіндерді барынша толық қамтып, студенттің жеке тҧлғасына ықпал 

етудің біртҧтас жҥйесін жасау; әр тҥрлі пәндерді оқытуда және тәрбиелік жҧмыстарды 

ҧйымдастыруда тірек жасауға лайық сипатқа ие болу; бҧл бағытта жас буынды 

патриотизмге тәрбиелеудің теориясы мен тәжірибесіне қатысты идеяларды ҥнемі 

айқындап, жҧмыс процесінде қолдану, т.б. 

Бастауыш сыныптардағы оқушылардың патриоттық сезімін дамытуды мҧғалім іске 
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асырады. Мҧғалім оқушылар бойына патриоттық сезімдерді, ӛз Отаны туралы тҥсініктерді 

қалыптастыруға баса назар аударғаны жӛн. Бҧл кезде оқушы ӛзі тҧртын жерінің ауа райын, 

қаласының аты- жӛнін, оның жерлерін, тарихи орындарын біршама толық білуі керек. 

Әдістемелік талаптарға сай ҧйымдастырылған екі-ҥш серуеннен кейін 

оқушылардың ӛз туған жері туралы тҥсініктері бекіп, оған деген сҥйіспеншілік сезімі 

артады.  Оқушылардың тҧратын жерлерінен атақты ӛнер иелері шықса, немесе ол мекен 

батырлар туып-ӛскен орта болып есептелсе, мҧғалім  олар жайында әр дайым әңгімелегені 

дҧрыс. Ол тҧлғалардың ӛздері ҥшін ғана емес, елі ҥшін еңбек еткені, яки қаһарманның 

туған жерінде бақытты болашақ орнату жолында қҧрбан болғаны айтылған соң: «Міне, 

балалар, осындай адамдарды Отанның адал ҧлдары мен қыздары дейміз. Ал Отан 

дегеніміз не? Кім біледі?» - деген сҧрақ қою орынды [5,95]. 

Патриоттық сезім отбасынан басталады. Ӛкінішке қарай, нарықтық қатынастардың 

кеңінен орын алуы, ересектердің тәрбиеге жеткіліксіз кӛңіл бӛлуі, ата-аналардың 

уақытының жетіспеушілігі мен қолдарының тимеуі отбасындағы жастар тәрбиесінің ролін 

тҥсірді. Әрине, мҧндай жағдайларда ӛзінің ескі арнасын жоғалтқан патриоттық, 

отансҥйгіштік сезімдерді қалыптастыру мен оған тәрбиелеудің жаңа жолға оңайлықпен 

тҥсіп кете алмасы анық. 

Патриоттық сананы қоғамдық ӛмірде бекітетін бірден-бір институт — жоғары оқу 

орындары мен басқа да білім мен тәрбие беру мекемелері. Олардың кӛмегімен патриоттық 

сана қоғамдық ӛмірге бекітіліп, мемлекет тарапынан қолдауға және бағдарлауға ие 

болады. Студент жастар қоғамның әлеуметтік қҧрылымында ерекше орын алады. Ендеше, 

қазіргі студент жастар ӛздерінің тҧлғалық-кәсіби нығаюға бет алуының жоғары 

деңгейімен, шығармашылық потенциалымен, Қазақстанның әлеуметтік жаңғыру 

процесіне шынайы іс жҥзінде қатысуға деген белсенді қызығушылығымен, қоғамдық 

ӛмірдің тҥрліше жақтарына, ӛзінің әлеуметтік бағдарларына деген даралық 

кӛзқарастарымен ерекшеленуі тиіс. Олар еліміздің әлеуметтік-саяси, экономикалық және 

мәдени дамуының анықтаушы кҥші де болып табылады. Олай болса, студент жастардың 

тҧрмысы мен болмысына, тәлімі мен тағылымына ҥстірт қарауға болмайды. 

Отанына деген сҥйіспеншілікті қалыптастыру мәселесі- бҥгінгі кҥннің білім беру 

жҥйесі алдында тҧрған маңызды міндеттерінің бірі. Негізгі білім бастауышта 

болғандықтан, жастайынан халықтың тарихи-этникалық мҧрасын, ҧлтының әдет-ғҧрып 

ӛнегесін, салтын сақтауға, саналы кӛзқарасын қалыптастыруға, ҧлттық мақтанышын 

туғызуға оқушыларды жасынан тәрбиелеу бамтауыш мектеп саласымен айналысатын 

педагогтардың міндеті болмақ. 

Патриотизмге тәрбиелеу ҥрдісінің танымдық мәнін естен шығаруға болмайды, 

бірақ ол әр бір оқушыда патриоттық сана, патриоттық сезім қалыптастырудан бастау 

алғанда ғана тиімді болмақ. 

Бастауыш сынып оқушыларына кӛркем шығарма арқылы патриоттық тәрбие беруде 

осы аталған дәстҥрлі оқыту әдістерінен басқа проблемалық әдіс, эвристикалық, зерттеу, 

монологтік әдіс пайдаланудың маңызы ерекше. Сонымен қоса, оқу-тәрбие ҥрдісінде 

бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие беруде оқытудың формалары мен 

тҥрлерінің әсері айрықша. 

Еліміз тәуелсіздік алғалы жас ҧрпақ бойында патриоттық сананы қалыптастыру, ол 

ҥшін патриоттық іс - әрекет ҧйымдастыру, отбасы, балабақша мен мектептердегі оқу-

тәрбие процесінде патриоттық тәрбие беруді жетілдіру қажеттілігі туып отыр. Сондықтан, 

жас ҧрпаққа патриоттық тәрбие беруде бҧрынғы тәжірибе мен бҥгінгі практиканы және 

болашақ жоспарларды байланыстыру қажет. Сонда ғана балалардың бойына ҧлттық 

патриотизм сезімін қалыптастыруға қол жетеді. 

Егер адам мҧнда Отан тағдырымен байланысты және Отанға деген ӛзінің 

қатынасын адамның анықтап алуын талап ететін елеулі оқиғалар болмас, кҥнделікті 
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ӛмірде адам бҧл сезімнің елеулі де терең екендігін ӛте жиі сезбейді, бҧл мәселе жӛнінде 

ойланып жатпайды. 

Патриоттық сезімнің нысаны мен азаматтық парыздың ӛтелер ӛлшемі – Отан. Оны 

таратып айтсақ, бҧл туған жер, оның табиғат байлықтары, ҧлттық тілі, дәстҥрі, мәдени 

ерекшеліктері, тарихы жасалған ӛлкедегі киелі орындары. Олардың адам санасына 

жылылық, жақындық, туысқандық сезімдерді ҧялатып, ізгі де ерлік істердің бастауына 

айналуы – патриотизмге тәрбиелеудің арқауы. 

Қандай халық болмасын ӛзінің ҧлттық болмысын мен халықтық тәлім-тәрбие 

қазанында қайнап, жетілуі тиіс, яғни ҧлттық кодты сақтай білуі тиіс дегенді білдіреді. 

Тарихымыз тереңнен тамыр алатын, бабаларымыздан қалған рухани-бай мҧраларымызды 

ҧрпақтар бойына сіңіру азаматтық борышымыз. 

Қорыта айтқанда Елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасында жастарымызды 

отансҥйгіштікке тәрбиелеу мақсатында жас ҧрпақты ойлы да іскер, жігерлі де батыл, 

ӛзіне-ӛзі сенімді, интеллектуалды деңгейі биік, жан-жақты азамат ретінде қалыптастыруда 

жалпы ҧстаздар қауымының қызметі ӛлшеусіз. Еліміздің жеткен жетістіктері аясында жас 

ҧрпақты Отанын сҥюге, ол ҥшін аянбай қызмет етуге тәрбиелеу – біздің басты міндетіміз. 

Елбасшысының болашаққа бағдар «Рухани жаңғыру» бағдарламасын қолдап, 

халқымыздың жарқын болашағының кепілі-іліміздің ҧл-қыздарын тәрбиелеп, 

отанымыздың бақыты ҥшін еңбек ете берейік. 
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Аннотация:В статье рассматривается вопрос патриотического воспитания студентов на основе 

программы «Духовное возрождение». «Патриотизм - это любовь к Отечеству (государству), 

осознание того, что благосостояние индивида напрямую связано с общественной безопасностью, и 

признание того, что укрепление государства - это укрепление индивида, короче говоря, концепция 

патриотизма и отношения с будущим. Формирование патриотизма является ключевой частью 

программы духовного возрождения. Важнейшим вопросом является формирование 

патриотических чувств в сознании молодежи. Проблемы, пути, способы формирования и развития 

чувства патриотизма рассматриваются подробно. Сущность понятий национал-патриотизм, 

национальное самосознание, народное воспитание, патриотизм изучена в глубине. Детальное 

исследование и анализ работ топливных и зарубежных ученых, занимающихся этой проблемой. 

Формирование патриотических чувств у студентов детально изучено. 

Ключевые слова: духовное возрождение, открытость сознания, будущий учитель, 

патриотическое воспитание, образование, педагогика, развитие, инновация, технология. 

Abstract:The article considers the issue of patriotic education of students on the basis of the program 

"Spiritual Revival". ―Patriotism is a love of the Fatherland (state), the realization that the well-being of an 

individual is directly related to public safety, and the recognition that strengthening the state is 

strengthening the individual, in short, the concept of patriotism and relations with the future. The 

formation of patriotism is a key part of a spiritual rebirth program. The most important issue is the 

formation of patriotic feelings in the minds of young people. Problems, paths, ways of forming and 

developing a sense of patriotism are examined in detail. The essence of the concepts of national 

patriotism, national identity, popular education, patriotism is studied in depth. A detailed study and 

analysis of the work of fuel and foreign scientists dealing with this problem. The formation of patriotic 

feelings in students has been studied in detail. 

Keywords: Spiritual revival, openness of consciousness, future teacher, patriotic upbringing, 
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медицина.ғ.д., профессор, Академик Ә.Қуатбеков атындағы ХДУ ректоры 

педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы, М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 

Шымкент,Қазақстан 

БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТЫҢ КӘСІБИ ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІН  

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 

 

Тҥйін: Мақаладабҥгінгі қоғамдық ӛзгерістердің қарқындылығы қҧзыретті 

мамандарды қажет етіп отыр. Мҧндай мамандар дәйім ӛзгеріп отыратын әлеуметтік-

экономикалық ҥдерістерді талдай білуге, нарықтың бәсеке жағдайына сай шешімдер 

қабылдап, жҥзеге асыра білуге қабілетті болулары тиіс. Осы жағдайларға байланысты 

білім беру саласының ең бір маңызды міндеті кәсіби жағынан білімдар да қҧзыретті маман 

даярлау болып отыр. Біздің тҥсінігімізше, болашақ маманның кәсіби қҧзыреттілігі сол 

маманның жеке тҧлға ретіндегі қасиеттерінің және ішкі психикалық кҥйінің кҥрделі 

жҥйесі, оның кәсіби қызметі мен қабілетін жҥзеге асыру дайындығы жәнеде оның іскерлігі 

мен мҥмкіндігіне сай жҧмыс істеу қажеттілігімен ҧштасады. Соған орай, маманның кәсіби 

қҧзыреттілік моделі кәсіби әрекет жҥйесінің ҥлгісі және кәсіби іс-әрекетті іске асырудағы 

теориялық пен практикалық дайындықты қамтамасыз етеді. Мҧнда қызметтің ішкі 

қҧрылымы мен негізгі сипаттамасы ашылады. Кәсіби қҧзыреттілікті қалыптастыру – 

болашақ педагог маман ретінде жас ҧрпақтың шығармашылық қабілеттерін дамыта 

отырып ойлаудың, интеллектуалдық белсенділіктің жоғары деңгейіне шығуына, жаңаны 

тҥсіне білуге, білімнің жетіспеушілігін сезінуге ҥйрету ҥшін ізденуге бағыттауды 

қалыптастырудағы кҥтілетін нәтижелер болмақ. 

Кілттік сӛзі:педагог, бәсекеге қабілетті, қҧзыреттілік, мультимедиялық бағдарлама, 

ақпараттық технология, педагогикалық технология. 

 

Республиканың әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени 

дамуының жоғары қарқынын қамтамасыз ету мақсатында жоғары кәсіптік білім беруді 

дамытудың қазіргі кезеңі табысты кәсіби-тҧлғалық ӛзін-ӛзі іске асыруға дайын қҧзыретті 

педагогтарды даярлауды кӛздейді. 

Болашақ педагогтарды кәсіби даярлаудағы ӛзгерістер орта білім беру мазмҧнын 

жаңартумен байланысты. Жаңа пәндерді енгізу болашақ педагогтар қызметінің мазмҧнын 

жаңартуды, зияткерлік ресурстарды шоғырландыруды, жҥзеге асырылатын кәсіби 

қызметтегі мінез-қҧлықтың жаңа стратегияларын сыни, шығармашылық игеру ҥшін 

қажетті ақпаратты ӛз бетінше іздеуге ҧмтылуды талап етеді. 

Болашақ педагогтың бәсекеге қабілеттілігі дегеніміз не екенін қарастырайық. 

В.И.Андреевтің анықтамасы бойынша бәсекеге қабілетті тҧлға - бҧл ӛз қызметінің 

жоғары сапасы мен тиімділігіне, сондай-ақ жарысушылық, Бәсекелестік және ӛз 

бәсекелестерімен шиеленіскен кҥрес жағдайында кӛшбасшылыққа ҧмтылу мен 

қабілеттілікке тән тҧлға. Бҥгінгі кҥні табысты және сҧранысқа ие болу ҥшін адам белгілі 

бір жеке қасиеттерге ие болуы керек – қозғалмалы, кез келген ӛзгерістерге дайын болуы, 

жаңа жағдайларға тез және тиімді бейімделе білуі, яғни мобильді болуы керек [1]. 

Ҥздіксіз педагогикалық білім беру тҧжырымдамасында және Қазақстан 

Республикасының Жоғары педагогикалық білім беру тҧжырымдамасында бәсекеге 

қабілеттілік ӛзінің кәсіби қызметінде Ең ҥздік нәтижелерге қол жеткізуге мҥмкіндік 

беретін тҧлғаның интегралды сапасы ретінде қарастырылады. 

Зерттеушілердің кӛпшілігі (Ю.В.Андреева, Ю.Б.Рубин, Ф.Р.Туктаров, 

Р.А.Фатхутдинов) бәсекелестік таза кҥйінде жоқ деп санайды, ол жарыс, бедел, мансап, 
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бедел, мәртебе және имидж сияқты ҧғымдармен уорреляциялауда ӛзінің функционалдық 

маңызын кӛрсетеді [2]. 

Бәсекеге қабілеттілік әлеуметтік және мәдени дәстҥрлерден, халықтың менталитеті 

мен ділінен туындаған белгілі бір әлеуметтік-мәдени жағдайларда қалыптасады. Жеке 

тҧлғаның бәсекеге қабілеттілігінің әлеуметтік негіздері А.Маслоу мен К.Альдерфердің 

қажеттіліктер иерархиясының моделімен тығыз байланысты, онда индивидтің тану, 

мәртебесі, қҧрметтеу және ӛзін-ӛзі ықпал ету, адамның биологиялық, психикалық және 

жеке потенциалдарының болуы, каторода кәсіби және әлеуметтік деңгейлері бар тҧлғаның 

бәсекеге қабілеттілігіне едәуір рӛл атқарады [3]. 

Осылайша, педагогтың бәсекеге қабілеттілігін біз адамның қоғамға, кәсіпке, 

әріптестерге, ӛзімізге, кәсіби білімдерге және кәсіби қызметтегі мінез-қҧлықтың барабар 

тәсілдеріне қарым-қатынас жҥйесін бейнелейтін қалыптасқан жеке және кәсіби 

қасиеттердің жиынтығымен сипатталатын жҥйелі, кӛп деңгейлі жеке тҧлғалық білім 

ретінде анықтаймыз. 

Қҧзыреттілік тәсіл білім алушылардың бір-бірінен бӛлек білім мен дағдыларды 

меңгеруін емес, оларды кешенде меңгеруін болжайды. Осыған байланысты ӛзге бойынша 

оқыту әдістерінің жҥйесі анықталады. Оқыту әдістерін іріктеу және қҧрастыру негізінде 

олар білім беруде орындайтын тиісті қҧзыреттер мен функциялар қҧрылымы жатыр. 

Әдетте «қҧзырет» және «қҧзыреттілік» терминдері синонимдер ретінде 

қарастырылады. Біз осы терминдерге анықтама беруге тырысамыз: 

Қҧзыреттілік-оқытушы мен білім алушының белгілі бір саладағы тиімді ӛнімді 

қызметі ҥшін қажетті білім беру даярлығына иеліктен шығарылған, алдын ала берілген 

әлеуметтік талап (норма). 

Қҧзыреттілік-хабардар болу, беделділік, бір нәрсе туралы айтуға мҥмкіндік беретін 

білімге ие болу, бҧл кәсіби қызметтің мәнін қҧрайтын функционалдық міндеттерді 

табысты шешуге мҥмкіндік беретін білімнің, Біліктіліктің, қабілеттің және жеке 

қасиеттердің жҥйелі кӛрінісі. 

Білім беру қҧзыреттілігі-жеке және әлеуметтік маңызы бар ӛнімді қызметті жҥзеге 

асыру ҥшін қажетті нақты шындық объектілерінің белгілі бір шеңберіне қатысты 

оқытушы мен білім алушы қызметінің ӛзара байланысты мағыналық бағдарларының, 

білімінің, іскерлігінің, дағдылары мен тәжірибесінің жиынтығымен кӛрсетілген білім беру 

дайындығына қойылатын талаптар. 

Кәсіптік қҧзыреттілік кәсіптік білім деңгейімен, адамның тәжірибесі мен жеке 

қабілеттерімен, оның ҥздіксіз білім беру мен жетілдіруге деген уәжді ҧмтылысымен, іске 

шығармашылық және жауапты қатынасымен айқындалады. Қҧзыретті болу-бҧл жағдайда 

алынған білім мен тәжірибені жҧмылдыру. 

Қҧзыретті педагог мыналарды сипаттайды: 

 - ӛзінің пәндік саласындағы білім; 

-тҧлғалық  

- гуманистік бағдар; 

 - заманауи педагогикалық технологияларды меңгеру; 

 - тәжірибемен кірігу қабілеті; 

 - кәсіби саладағы креативтілік; 

 - рефлексивті мәдениеттің болуы [4]. 

Педагогикалық қҧзыреттіліктің негізгі элементтері ретінде: 

 Оқытылатын пән саласындағы арнайы қҧзыреттілік (пән бойынша білім, біліктілік 

және тәжірибе). 

 Оқушылардың ЗУН қалыптастыру тәсілдері саласындағы әдістемелік қҧзыреттілік 

(оқытудың әр тҥрлі әдістерін меңгеру, дидактикалық әдістер мен тәсілдерді білу, оларды 

қолдана білу, психологиялық механизмдерді білу, білімді меңгеру және т.б.). 



«QAZAQTANÝ» respýblıkalyq gylymı jýrnaly 2(6) nómer 2020 jyl,maýsym 

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал 2(6) номер2020 год, июнь 

«QAZAQTANÝ» republican scientific journal 2(6) number 2020 year, june 

 

127 

 

 

 Оқыту саласындағы психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілік (педагогикалық 

диагностиканы меңгеру, білім алушылармен дҧрыс қарым-қатынас жасай білу, жеке 

жҧмысты жҥзеге асыру, жас ерекшелік психологиясын, пәнге деген қызығушылықты ояту 

және т.б. білу). 

 Дифференциалды-психологиялық қҧзыреттілік (оқушылардың тҧлғалық 

ерекшеліктерін, ҧстанымдары мен бағыттылығын анықтай білу, адамдардың 

эмоционалдық жағдайын анықтау және есепке алу, басшылармен, әріптестермен, 

оқушылармен, ата-аналармен сауатты қарым-қатынас жасай білу). 

 Педагогикалық қызметтің рефлексиясы немесе аутопсихологиялық қҧзыреттілік (ӛз 

қызметінің деңгейін, ӛз қабілетін сезіну, кәсіби жетілдіру тәсілдері туралы білу, ӛз 

жҧмысындағы кемшіліктердің себептерін кӛре білу, ӛзін-ӛзі жетілдіру ниеті). 

Осы ҧстанымдарды ескере отырып және зерттеулерге сҥйене отырып, қазақстандық 

білім берудің негізгі қҧзыреттерінің келесі топтары анықталды: [5] 

 

№ Қҧзыреті Білім алушының қҧзыретін іске асыру 

1 Қҧнды мағыналық қҧзыреттер Бҧл білім алушының қҧндылық 

бағдарларымен байланысты қҧзыреттілік, 

оның қоршаған ортаны кӛру және тҥсіну, 

онда бағдарлану, ӛзінің рӛлі мен мақсатын 

тҥсіну қабілеті.   

 

2 Жалпымәдени қҧзыреті  

 

Ҧлттық және жалпыадамзаттық 

мәдениет саласындағы таным және қызмет 

тәжірибесі; жеке халықтар; отбасылық, 

әлеуметтік, қоғамдық қҧбылыстар мен 

дәстҥрлердің мәдени негіздері; адам 

ӛміріндегі ғылым мен діннің рӛлі. Бҧған 

білім алушылардың мәдениеттанулық және 

адамзаттық тҥсінікке дейін кеңейтілетін 

әлем картинасын игеру тәжірибесі де 

жатады. 

3 Оқу танымдық қҧзыреттілігі Бҧған мақсат қою, жоспарлау, талдау, 

рефлексия, ӛзін-ӛзі бағалауды ҧйымдастыру 

тәсілдері кіреді. Білім алушылардың 

зерттелетін объектілеріне қатысты 

креативті дағдыларды меңгереді: қоршаған 

шындықтан тікелей білім алу, оқу-

танымдық мәселелердің тәсілдерін, 

стандартты емес жағдайлардағы іс-

әрекеттерді меңгеру. 

4 Ақпараттық қҧзыреттер  

 

Қазіргі заманғы ақпарат қҧралдарын 

(теледидар, магнитофон, телефон, факс, 

компьютер, принтер, модем, кӛшірме және 

т.б.) және ақпараттық технологияларды 

(аудиовидеожазба, электрондық почта, 

БАҚ, Интернет) меңгеру, қажетті ақпаратты 

іздеу, талдау және іріктеу, оны тҥрлендіру, 

сақтау және беру. 

5 Коммуникативтік қҧзыреттілік  

 

Тілдерді білу, Қоршаған және алыс 

Оқиғалармен ӛзара әрекет ету тәсілдерін 
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білу; топта, ҧжымда жҧмыс істеу дағдысы, 

әртҥрлі әлеуметтік рӛлдерді меңгеру. 

6 Әлеуметтік-еңбек қҧзыреті  

 

Азамат, бақылаушы, сайлаушы, ӛкіл, 

тҧтынушы, сатып алушы, клиент, ӛндіруші, 

отбасы мҥшесі рӛлін орындау. 

 

Осылайша, білім беру қызметтері нарығындағы бәсекелестік жағдайында 

мамандарды даярлау сапасы кәсіби оқу орнының бәсекеге қабілеттілігінің маңызды 

кӛрсеткіші болып табылады. Білім беру ҥдерісінің сапасына әсер ететін негізгі 

факторлардың бірі болашақ педагогтың кәсіби қҧзыреттілік деңгейі болып табылады. 

 Болашақ педагогтың тек іргелі кәсіби білімі мен іскерліктері ғана емес, сонымен 

қатар тҧлғаның ӛзін-ӛзі іске асыруын және кәсіби ӛзін-ӛзі дамытуын қамтамасыз ететін 

дамыған қасиеттері болуы қажет. 

Дидактикалық-әдістемелік тҧрғыдан орындалған зерттеулерде бейін бойынша кәсіптік 

оқыту педагогын даярлаудың әдістемелік негіздері қарастырылды, кәсіптік-техникалық 

мектептердегі оқу ҥрдісінің мәні ашып кӛрсетілді, теориялық және ӛндірістік оқытудың 

мазмҧны, ҧйымдастыру формалары, әдістері қарастырылды [6]. Сонымен бірге «колледж 

— жоо» ҥздіксіз білім беру жҥйесінде кәсіби оқыту педагогының қҧзыреттілігін 

қалыптастыру теориялық тҧрғыдан негізделіп, практикалық тҧрғыдан оқу-әдістемелік 

кешенмен қамтамасыз етілді. Ал кәсіби қҧзыреттілікті мынадай тҥрде қарастырады: 

 коммуникативтік; 

 ақпараттық; 

 регулятивтік; 

 интеллектуалды-педагогикалық. 

Педагогтың коммуникативтік қҧзыреттілігі — кәсіби интегративтік қасиет, оның 

негізгі бӛліктеріне эмоционалдық тҧрақтылық (икемділікпен байланысты); экстраверсия 

(тағайындалған деңгейі мен тиімді жетекшілікті кӛрсетеді); тікелей және қайтарымды 

байланысты ҧштастыру мҥмкіншілігі; тілдік білімі; тыңдай білу қабілеті; марапаттай білуі; 

сыпайылылық; жалпы қабілеті жатады. 

Коммуникативтік қҧзыреттілік — біріншіден, жеке тҧлғаның дамуы мен ӛзіндік 

дамуы процесіндегі мҧғалімнің жеке тҧлғалық қасиеті; екіншіден, ҧстаздың 

педагогикалық қарым- қатынастық мақсаты, тҥйіні, қҧрылымы, қҧралы, ерекшелігі туралы 

хабардарлығының кӛрсеткіші; қажетті технологиялық деңгейін меңгеруі; маманның жеке 

психологиялық сапасы; коммуникативтік іс-әрекетін әрдайым жетілдіріп тҧруға тырысуы; 

негізгі қҧндылық ретінде жеке адамның тҧлғасына бейімделе білу, «бағдар ету», сонымен 

қатар педагогикалық қарым-қатынас кезінде туындайтын міндеттерге шығармашылық, 

қапысыз шешім таба білу қабілеті. 

Ақпараттық қҧзыреттілік ӛзі туралы оқушылар мен олардың ата-аналарының, басқа 

ҧстаздардың жҧмыс тәжірибесі жӛнінде ақпаратты білу мӛлшерін қамтиды. 

Регулятивтік қҧзыреттілік оқытушының ӛз іс-әрекетін басқара білу мҥмкіншілігін 

білдіреді. Оған мақсаттылық, жоспарлау, тҧрақты белсенділік пен ӛзін кӛрсете білуі, 

рефлексия, іс-әрекетінің бағасы енеді. Іс-әрекеттің негізгі факторы ізгілік, қҧндылық 

болып табылады. 

Интеллектуалды-педагогикалық қҧзыреттілікті талдау, синтез, салыстыру, 

қорытындылау, нақтылау сияқты қарастыра білудің кешені, аналогия, қиял, ойлау 

қабілетінің икемділігі мен сындылығы ретіндегі зерденің қасиеті тҥрінде қарастыруға 

болады. Ал, педагог мамандардың қҧзыреттіліктерін қалыптастырудың келесі деңгейiн 

қарастыруға болады (сур. қара): 

Қоғамдық-саяси даярлық болашақ мҧғалімдерді қоршаған дҥниені, табиғатты, 

қоғамдық ӛмірдің қҧбылыстарын тану әдіснамасына, әлеуметтік-экономикалық даму 
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мәселелерін пайымдау, талдау, маңыздысын ажырата білуге, адамдармен қарым-

қатынастағы жоғары мәдениеттілікке ҥйренуге мҥмкіндік береді. 

Болашақ мҧғалімді терең әдіснамалық және теориялық тҧрғыда даярлау қай кезде де кҥн 

тәртібінен тҥспек емес. 

Олай болса, республика жоғары оқу орындарының алдында жан-жақты дамыған, 

саяси сауатты, терең теориялық біліммен қаруланған, адамдармен қарым-қатынас 

мәдениетін меңгерген маман дайындау міндеті тҧр. 

Бҥгінгі педагогика ғылымындағы жаңа кӛзқарас бойынша тҧлғаға бағдарлы білім 

негіздерін беруді емес, оқу және ӛмірлік жағдаяттарда алған білімдерін 

шығармашылықпен қолдануына, тҥйінді және пәндік қҧзыреттіліктерді қалыптастыру 

арқылы ӛзін-ӛзі дамытуына, қоршаған шынайылықты тҥйсінуге, ӛзінің даралығын 

сезінуге, негізгі оқу және айналасындағы адамдармен ӛзара әрекеттесу дағдыларын 

игеруге, ӛзінің оқу іс-әрекетін ой елегінен ӛткізуге жағдай жасауды мақсат етеді. 

Сонымен, педагогикалық қызметті қайта қҧрудың жҥйелі тҧтас қҧралы ретіндегі 

педагогикалық технологияның негізгі функциясы оқу-тәрбие процесінің сапасын арттыру 

және тҧлға дамуын қамтамасыз ету болып табылады. Педагогикалық технологияларды іс-

тәжірибеде мҧғалімдер іске асырады. Сондықтан мҧғалімнің технологияның мәнін, оның 

ғылыми негіздерін білуі, оларды оқыту мен тәрбиелеудің нақты жағдайларына бейімдей 

алуы, оқу пәндерінің әдістемесі бойынша дербес технологияларды жасау білігі білім беру 

процесінің нәтижелі болуын ғана қамтамасыз етпейді, сонымен бірге педагогикалық 

технологиялардың әрбір жеке педагогтың кәсіби ойлауы мен іс- әрекетінің қалыптасуына 

орасан зор ықпал етеді. 

Соңғы жылдары білім беру саласында болашақ мамандардың қҧзыреттілігін 

қалыптастыру туралы әр тҥрлі пікірлер жиі айтылуда. «Кәсіби қҧзыреттілік, жете 

білушілік» ҧғымын енгізудің қажеттілігі оның мазмҧнының кеңдігімен, интегративтік 

сипатымен, «кәсіптілік», «біліктілік»,«кәсіби мҥмкіндіктер» және т.б. тҥсініктерді 

біріктіреді. 
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Аннотация: Интенсивность сегодняшних социальных изменений в статье требует 

компетентных специалистов. Такие специалисты должны уметь анализировать постоянно 

меняющиеся социально-экономические процессы, принимать и реализовывать решения в 

соответствии с конкурентными условиями рынка. В связи с этими обстоятельствами одной из 

важнейших задач в сфере образования является подготовка профессионально компетентных 

специалистов. Мы понимаем, что профессиональная компетентность будущего специалиста 

сочетается со сложной системой личностных качеств и внутреннего психического состояния 

специалиста, готовностью выполнять свои профессиональные действия и способности, а также 
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необходимостью работать в соответствии с его навыками и способностями. В связи с этим модель 

профессиональной компетентности специалиста представляет собой модель системы 

профессиональной деятельности и обеспечивает теоретическую и практическую подготовку по 

осуществлению профессиональной деятельности. Это раскрывает внутреннюю структуру и 

основные характеристики сервиса. Формирование профессиональных компетенций станет 

ожидаемым результатом будущего учителя как специалиста, развивающего творческие 

способности молодого поколения мыслить, достигать высокого уровня интеллектуальной 

активности, узнавать новые вещи, ощущать недостаток знаний. 

Abstract: The intensity of today's social changes in the article requires competent professionals. 

Such specialists should be able to analyze constantly changing socio-economic processes, make and 

implement decisions in accordance with competitive market conditions. In connection with these 

circumstances, one of the most important tasks in the field of education is the training of professionally 

competent specialists. We understand that the professional competence of a future specialist is combined 

with a complex system of personal qualities and the internal mental state of a specialist, a willingness to 

carry out his professional actions and abilities, and the need to work in accordance with his skills and 

abilities. In this regard, the model of professional competence of a specialist is a model of a system of 

professional activity and provides theoretical and practical training for the implementation of professional 

activities. This reveals the internal structure and basic characteristics of the service. The formation of 

professional competencies will become the expected result of the future teacher as a specialist developing 

the creative abilities of the young generation to think, achieve a high level of intellectual activity, learn 

new things, and feel a lack of knowledge. 
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«ЛАТЫН ТІЛІН ҤЙРЕНЕЙІК»  

МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫН ҚҦРУ 

 
Тҥйін: Мақалада латын әліпбиін ҥйретуге арналған мультимедиалық оқу бағдарламасын 

қҧру мәселесі қарастырылады.  Мақала авторы еліміздің стратегиялық жоспарларының бірі  - 

латын тіліне кӛшу жағдайында бастауыш сынып оқушылары ҥшін «латын тілін ҥйренейік 

мультимедиалық оқу бағдарламасын» қҧруда қазіргі кездегі заманауи мультимедиалық 

қҧралдарды қолданудың дҥние жҥзіне кең таралған  Adobe Flash программасы мҥмкіндіктерін 

пайдалана отырып, мектеп оқушыларына жаңа латын әліппесін ҥйренуіне арналған 

мультимедалық оқу бағдарламасын қҧру технологиясын кӛрсеткен. Мақалада қазіргі Әліппедегі 

әріптердің латын тіліндегі жазылуын, дыбысталуын анимациялау нәтиежесінде тҥрлі суреттер мен 

оларды  Adobe Flash программасының «форма анимациясы» мҥмкіндігін пайдаланып, тҥрлі 

эффектілер беру мәселелері қамтылған.  Мультимедиалық оқу бағдарламасында «суреттер 

сәйкесінше әріптерге айналады». Мҧндай анимациялау бастауыш сынып оқушыларының 

«визуальды қабылдауын» қамтамасыз етеді.   

Кілттік сӛздер: ақпарат, мультимедиялық оқыту қҧралдары, аудиовизуалды ақпарат, 

ойлау, қабылдау, жобалық әдіс, мотивация, оқыту тиімділігі. 

 

  Кіріспе. Елбасы Н.Ә.Назарбаев«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 

бағдарламасында«2025 жылдан бастап латын әліпбиіне кӛшуге кірісуіміз керектігін» 

мәлімдеді. Қазақстан-2050» Стратегиясының 2-тарауы осы мақсатқа сай   «Таяу 

жылдардағы міндеттер» деп аталып, нақты орындалатын міндеттер кӛрсетілді. Яғни, 2025 

жылға қарай – барлық салаларда латын қарпіне кӛшуді бастаймыз деген сӛз,  іс 

қағаздарын, мерзімді баспасӛзді, оқулықтарды, бәрін де латын әліпбиімен басып шығара 

бастауға тиіспіз.   Ол кезең де таяп қалды, сондықтан біз уақыт ҧттырмай, бҧл жҧмысты 

осы бастан қолға алуымыз керек. Біз осынау ауқымды жҧмысты бастауға қажетті 
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дайындық жҧмыстарына қазірден кірісеміз. Ҥкімет қазақ тілін латын әліпбиіне кӛшірудің 

нақты кестесін жасауы керек.Латыншаға кӛшудің терең логикасы бар. Бҧл қазіргі заманғы 

технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ ғасырдағы ғылыми және 

білім беру процесінің ерекшеліктеріне байланысты.Мектеп қабырғасында балаларымыз 

ағылшын тілін оқып, латын әріптерін онсыз да ҥйреніп жатыр. Сондықтан, жас буын ҥшін 

ешқандай қиындық, кедергілер болмақ емес.  2017 жылдың аяғына дейін ғалымдардың 

кӛмегімен, барша қоғам ӛкілдерімен ақылдаса отырып, қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы 

бірыңғай стандартты нҧсқасын қабылдау керек. 2018 жылдан бастап жаңа әліпбиді 

ҥйрететін мамандарды және орта мектептерге арналған оқулықтарды дайындауға 

кірісуіміз қажет.  Алдағы 2 жылда ҧйымдастыру және әдістемелік жҧмыстар жҥргізілуге 

тиіс.Әрине, жаңа әліпбиге бейімделу кезеңінде белгілі бір уақыт кириллица алфавиті де 

қолданыла тҧрады. Екіншіден, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар бойынша «Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасын қолға аламыз...» деп атап 

кӛрсеткен.Сондай-ақ осы мақаланың  «Білімнің салтанат қҧруы» деп аталатын 1-

тарауының, тӛртінші бӛлімінде «... Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім 

екенін әркім терең тҥсінуі керек. Жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарында 

білім әрдайым бірінші орында тҧруы шарт. Себебі, қҧндылықтар жҥйесінде білімді 

бәрінен биік қоятын ҧлт қана табысқа жетеді» деп атап кӛрсетті.  

Мақалада кӛтерілген мәселе кез келген адамға терең ой салары анық. Шынында да, қазіргі 

біз ӛмір сҥріп отырған қоғамда тӛртінші технологиялық революция жҥріп жатыр. Оған  

ақпараттың әрбір сәттегі қарқынды ағыны, жоғары технологиялық инновациялар мен 

технологиялардың жылдам дамып,  тҥрленуі дәлел. Осындайӛзгерістер қоғамның 

сҧраныстары мен  жеке тҧлғаның қажеттіліктерін де ӛзгертетіні анық. 

 Теориялық талдау.«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» 

жобасы аясында Элен Битэм, Рона Шарптың «Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта 

зерделеу». ХХI ғасырдағы оқыту  дизайны оқулығы – болашақта дамудың педагогикалық 

тҧрғыда негізделген, жеке тҧлғаға бағдарланған және қолжетімді болуын қамтамасыз ету 

ҥшін тиімді дизайн жасау мен жҥзеге асырудың кең ауқымын қарастырады. Яғни,оқу 

бағдарламаларын жобалау немесе дизайнға тҥсіру, ӛзгерту және қайта қолдануға 

байланысты мәселелерді сыни талқылаудың нәтижесінде жарық кӛрген. Мақсатты білім 

алу мен рефлексияға ерекше мән беруді 1980 және 1990 жылдардың басындағы 

мультимедиа мен гипермедианың шапшаң дамуының нәтижесі ретінде қарастыруға 

болады, мҧнда дәстҥрлі әдістемелік тҧғырларды технологияларға сҥйене отырып, қайта 

жандандыруға беталыс анық байқалады. Бҧл жерде оқу материалының дҧрыс берілуіне 

ден қойылады, соның нәтижесінде оқытушылар ақпаратты барынша жарамды тҥрде беріп, 

білім алушылар оны мейлінше тиімді қабылдай алады. Расында да, 1990 жылдардың 

басында бҧл ҥрдістер қарама-қарсы бағытта әрекет етті: зерттеушілер қауымы білім 

алудың мақсаттық және әлеуметтік контекстерінің маңыздылығына ерекше мән беретін 

кейбір негізгі идеялар тӛңірегінде біріксе, басқарушы органдар тиімділікті арттыру ҥшін 

ақпарат берудің нәтижелі әдістерінің кӛмегімен технологияландырылған оқыту әлеуетін 

пайдаланды. Қазіргі таңда бҧл бағыттар әлі толықтай келісімге келмегенімен, бҧрынғыдай 

бір-біріне қарама-қарсы қойылмайды. Веб-технологиялар пайда болғаннан бері бҧл екі 

ҥрдіс те коммуникацияны басты қҧрал ретінде мойындады. 

Мультимедиа технологиясының пайда болуына  1945 жылы американдық ғалым 

Ваннивер Буш ҧсынған "МЕМЕХ" есте сақтауды ҧйымдастыру тҧжырымдамасы негіз 

қалаған. Ол ақпаратты ресми белгілері бойынша емес (нӛмірлер, индекстер реті бойынша 

немесе алфавит бойынша және т.б.) оның мағыналық мазмҧнына сәйкес ақпаратты іздеуді 

кӛздеген.  Бҧл идеяның ӛзінің сипаты мен компьютерлік іске асырылуын алдымен 

гипермәтін жҥйесі (мәтіндік материалдардың бірігуімен жҧмыс істеу жҥйесі), содан кейін 

гипермедиа (графика, дыбыс, бейне және анимациялардың бірігуімен жҧмыс істейтін 
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жҥйе) қарастырылып, нәтижесінде  осы екі жҥйені бірігуі - мультимедиа атауымен 

қолданыс тапты. XX ғасырдың 80-ші жылдарының соңында гуманитарлық салада, атап 

айтқанда тарихи-мәдени салада мультимедиа технологиясын қолдануға деген 

қызығушылық артты. Мысалы, Microsoft компаниясының негізін қалаушы Билл Гейтс 

«мультимедиада барлық мҥмкін болатын "орта": бейнелерді, дыбыстарды, 

анимацияларды, гипермәтіндік жҥйені ("NationalArtGalleryLondon") пайдалана отырып, 

қызметтік мҧражайлық инвентарлық деректер базасы негізінде мультимедиялық ӛнімді 

жасау және практикада табысты іске асыру идеясы тиесілі» деп кӛрсетті. Мҧндай ӛнім 

мультимедианың ҥш негізгі принципін - адам қабылдайтын орталарды біріктіру  арқылы 

ақпаратты ҧсыну; ӛнім мазмҧнында бірнеше мазмҧндық желілердің болуы (оның ішінде 

ӛнім мазмҧнында ҧсынылған ақпарат шеңберінде "еркін іздеу" негізінде пайдаланушының 

ӛзі қҧрастыратыны); интерфейстің және навигация қҧралдарының кӛркем дизайны болуы 

қажет екенін кӛрсетті.  

Мультимедия терминi латын тiлiнiң  „multy‖ (кӛп) және „media‖ (орта) деген 

сӛздерiнiң бiрiгуiнен қҧралған. Мультимедиаға зерттеушi ғалымдар тҥрлiше анықтама 

бередi. Мысалы, «Мультимедия – әр тҥрлi типтi ақпараттарды компьютердiң ҧсыну 

мҥмкiндiгiн дамытатын және адамның мультисенсорлық табиғатына негiзделген 

технология» (D.Little). «Мультимедия - екi не одан да кӛп типтi ақпараттарды интерактивтi 

формада бiрiктiру» (D.H.Jonassen). «Мультимедия  – әр тҥрлi формада ҧсынылған 

ақпараттарды бiрiктiруге мҥмкiндiк беретiн компьютердiң аппараттық және 

бағдарламалық қҧралдары кешенi» (И.И.Косенко). «Мультимедия -графика, гипермәтiн, 

дыбыс, анимация, бейнемәлiметтердi пайдалануға мҥмкiндiк туғызатын аппаратты-

бағдарламалық қҧрал» (И.Вернер). Аталған пікірлерге және мультимедиалық жҥйеге 

арналған оқулықтарды, ғылыми еңбектердi саралай келе бҧл терминге  „ақпараттық орта‖ 

деген мағына беруге болады. Сонымен, «Мультимедиа (ағылш. лат. multum-кӛп және 

media, medium-орта, қҧралдар) - бҧл пайдаланушыға бірыңғай ақпараттық орта тҥрінде 

ҧйымдастырылған әртҥрлі мәліметтермен (графикамен, мәтінмен, дыбыспен, бейне және 

анимациямен) сҧқбаттық режимде жҧмыс істеуге мҥмкіндік беретін аппараттық және 

бағдарламалық қҧралдар кешені». Мультимедианы қазіргі уақыт талабына негізделген 

бірыңғай цифрлық тҥрдегі ақпаратты сақтаудың жаңа тәсілі  және мультимедиа - 

ақпаратты ӛңдеуге және сақтауға арналған қҧрал ретінде  және ақпаратты мультимедиа-

қосымшаларға біріктіруге мҥмкіндік беретін бағдарламалық қамтамасыз ету қҧралы 

ретінде тҥсінуге болады.  

Сонымен, мультимедиялық ӛнім – компьютерлік ақпараттық технологиялар 

ортасында ақпаратты берудің ең тиімді тҥрі. Ол ақпараттың ҥлкен және бытыраңқы 

кӛлемін біріктіріп жинауға мҥмкіндік береді, ақпаратты қабылдау тиімділігін айтарлықтай 

арттыра отырып, қазіргі уақытта қызықтыратын ақпараттық блоктарды интерактивті ӛзара 

іс-қимыл арқылы таңдауға мҥмкіндік береді.Мультимедианың заманауи қҧралдарының 

мақсаты  «бейнелер, мәтіндер және дыбыс, бейне, анимация және басқа да Мәтін, 

Мультимедиа, Аудио, Видео, Анимация, Сурет, Интерактивті интерфейсті қамтитын 

визуалды басқарудың басқа тетіктерін» кӛрсету. Компьютерлік желілерде мультимедиа 

қҧралдарын қолдану және дамыту техникалық прогрестің арқасында мҥмкін болды. 

Мҧнда  микропроцессорлар мен деректерді сақтау жҥйелерін ӛндіру келесі мҥмкіндіктерге 

қол жеткізді, яғни  жад кӛлемінің ӛсуі, сыртқы жадының сипаттамалары; шапшаңдық; 

графикалық мҥмкіндіктер; бейнетехника, лазерлік дискілер саласындағы жетістіктер, 

олардың жаппай енгізу; деректерді жылдам және тиімді қысу/ӛрістету әдістерін әзірлеу. 

Осы бағыттағы технологияларды жетілдіру соңғы онжылдықта, ең алдымен, техникалық 

және жҥйелік қҧралдар, заманауи мультимедиа қҧралдары белсенді стереофониялық 

колонкалармен, микрофонмен және CD-ROM оптикалық компакт-дискілерге арналған 

дискожетекпен, сондай-ақ жаңа ДК-ға кӛшуге мҥмкіндік беретін аудиоааптер қҧрылғысы 
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таза стереофоникалық дыбыстарды акустикалық дыбыстар арқылы тыңдау орнатылған 

кҥшейткіштері бар колонкалар. Платамен жабдықталған компьютер мультимедиа, 

әмбебап оқыту немесе іс жҥзінде кез келген білім саласы бойынша ақпараттық қҧралмен 

адам қызметінде бейне конференцияларды, графикалық дизайн қҧралдарын, дыбыстық 

және видеопочттар, т.б. компьютерлік желілерде мультимедиа қҧралдарын қолдану және 

дамытудың арқасында мҥмкін болды.Қазіргі кезде мультимедиалық қҧралдары жоқ 

компьютер толыққанды болып саналмайды. Мультимедиялық жҥйелердің бір тҥрі бҧл - 

интерактивті мультимедиа. Ол бейне және дыбысты еркін басқару режимінде сҧхбат 

қҧруға мҥмкіндік береді. Жҥйенің сипаттамасы (Live video - нақты/тірі бейне) - оның 

нақты уақытта жҧмыс істеу қабілеті тҧрғысынан мультимедиа ретінде 

қарастырылады.Мультимедиа бағдарламалары адам қызметінің кӛптеген салаларда 

қолданылады. Атап айтқанда, білім - медиабілім (виртуальды университеттер, 

қашықтықтан оқыту жҥйесі, арнайы курстар); ӛнеркәсіп (авиация, автомобиль жасау, кеме 

жасау, кибернетика, т.б. кӛбінесе, механика және автомобиль ӛнеркәсібін жобалау 

саласында, т.б.); экономика (басқару жҥйесі); медицина (диагностика, емдеу) мультимедиа 

хирургтарды даярлау бағытында кең қолданылады (виртуальды хирургия); БАҚ 

(виртуальды студия, сандық және аналогтық теледидар, радио, телемәтін, Интернет); 

Коммерция (жарнама, виртуальды кәсіпорындар, дҥңгіршектер және супермаркеттер); 

Әскери мақсаттар (ғарыш, авиация, кемелер, танктер, штабтар және т.б.). Әскери салада 

технологиялық мультимедиаға ерекше назар аударылады. Барлық техникалаларды және 

қару-жарақты  пайдаланудың жолдарын   мультимедиалық  дискілер негізінде 

тренажерлерді жаппай пайдаланады.Ғылым (тҥрлі процестерді модельдеу); Мәдениет 

және ӛнер (кино, мҧражайлар, виртуалды тҧлғалар мен объектілер, энциклопедиялар). 

Ӛнерде ең жарқын мысалдар мультимедиа фильмде арнайы әсерлер, компьютерлік 

мультипликация және ҥшӛлшемді графика; Ойындар(ойын-сауық, демалыс, туризм, 

танысу); Сайттарды қҧру мен оларды пайдаланудың ең танымал саласы Дыбыс, Бейне, 

анимацияланған суреттер мен мәтіні бар сайттар, сондай-ақ кез келген ақпаратты кӛрнекі 

және қолжетімді ҧсынуға мҥмкіндік береді. 

Ғылыми-зерттеу саласында  электрондық мҧрағаттар мен кітапханалардың ақпарат 

кӛздері және экспонаттардың коллекцияларын қҧжаттау, оларды каталогтау және ғылыми 

тҥрде сипаттау ҥшін, "сақтандыру кӛшірмелерін" жасау ҥшін, іздеу мен сақтауды 

автоматтандыру ҥшін, анықтамалық ақпаратты сақтау кӛздерінің орналасқан жері туралы 

деректерді сақтау ҥшін, мҧражайдан тыс деректер қорына қол жеткізуді қамтамасыз ету 

ҥшін, ғалымдардың жҧмысын ҧйымдастыру ҥшін қҧжаттармен емес, олардың 

электрондық кӛшірмелерімен және т.б. қамтамасыз етумен ерекшеленеді. Медицина 

саласында: білім базасы, операция әдістемесі, дәрі-дәрмек каталогтары және т. б. 

бағыттарда тиімді қҧрал болып есептеледі.Жасанды интеллект саласы бойынша  

интеллект элементтерін енгізу мультимедиа жҥйесінде жасалады. Олар қарым-қатынас 

ортасын "сезінуге", оған бейімделуге және пайдаланушымен қарым-қатынас ҥдерісін 

оңтайландыруға қабілетті. Мысалы, оқырмандардың қызығушылықтарын талдау, 

қиындық тудыратын сҧрақтарды есте сақтау және қосымша немесе тҥсіндіретін ақпаратты 

ӛздері ҧсыну мультимедиа қҧралдарының кӛмегмен жҥргізіледі. Табиғи тілді тҥсінетін 

сӛйлеуді тану жҥйелері компьютермен ӛзара әрекеттесу ауқымын одан әрі кеңейтеді. 

Компьютерлік технологияларды қолдану арқылы оқыту, яғни ғылыми-

педагогикалық  немесе білім беру саласында; бейне энциклопедиялар, интерактивті 

жолсілтемелер, жаттықтырушы-тренажерлер, жағдайлық-рӛлдік ойындар және т. б. 

кеңінен қолданылады. Ақпараттық және жарнамалық қызмет, танымал және ойын-сауық 

салалары,  Интернет-хабар тарату, танымдық ойындар, виртуалды шындық жҥйелері, 

презентациялық жарнама, БАҚ, шығармашылық, мысалы, мультимедиа кино және бейне 

ӛнердегі қҧралдар, әскери технологиялар, сауда саласында,  ӛнеркәсіп және техника 
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саласында кең қолданыс табуда. Бҥгінгі таңда мультимедиа технологиясы 

информатиканың ең ӛзекті  және кең таралған  бағыттарының бірі.  Олар дыбыстық, 

бейнелік, анимациялық және т.б. кӛрнекі әсерлермен (Simulation) бірге жҥретін 

бейнелерді, мәтіндерді мен деректерді қамтитын тҥрлі ӛнімді жасауды мақсат етеді. 

Мҧндай технологияның артықшылығы мен ерекшелігі ақпарат беруде белсенді 

қолданылатын келесі мультимедиа мҥмкіндіктері болып табылады:  бір тасымалдағышта 

әр тҥрлі ақпараттың ҥлкен кӛлемін сақтау мҥмкіндігі;  экрандағы бейнелерді  немесе 

суреттерді, ҧлғайту мҥмкіндігі сурет сапасын сақтай отырып, кейде жиырма есе ҥлкейтіп 

кӛрсеті, яғни "лупа" режиміне тән фрагменттердің болуы. Бҧл ӛнер туындылары мен 

бірегей тарихи қҧжаттарды таныстыру ҥшін ӛте маңызды;  ғылыми-зерттеу немесе 

танымдық мақсаттармен бейнені салыстыру және оны әр тҥрлі бағдарламалық 

қҧралдармен қайта ӛңдеу мҥмкіндігі;  анықтамалық немесе кез келген басқа да тҥсіндірме 

(соның ішінде визуалды) ақпаратты (гипермәтін және гипермедиа технологиялары) 

жылдам алуды жҥзеге асыратын «ілеспелі» жҥретін мәтіндік немесе басқа да кӛрнекі 

материалда болу мҥмкіндігі;  статикалық немесе динамикалық кӛрнекі қатарға сәйкес 

келетін ҥздіксіз музыкалық немесе кез келген басқа аудио сҥйемелдеуді жҥзеге асыру 

мҥмкіндігі; фильмдерден, бейнежазбалардан және т. б. бейнефрагменттерді пайдалану 

мҥмкіндігі, "стоп-кадр" функциясы, кадр бойынша "парақтандыру" бейне жазбалары;  

дискінің мазмҧнына деректер қорын, бейнелерді ӛңдеу әдістемелерін, анимацияларды 

қосу мҥмкіндігі (мысалы, суреттің композициясы туралы әңгімесін оның 

композициясының геометриялық қҧрылыстарының графикалық анимациялық 

демонстрациясымен сҥйемелдеу) және т. б.;  Internet ғаламдық тор  желісіне қосылу 

мҥмкіндігі; тҥрлі қосымшалармен (мәтіндік, графикалық және дыбыстық редакторлармен, 

картографиялық ақпаратпен) жҧмыс істеу мҥмкіндігі); ӛнімде ҧсынылған ақпараттан ӛз 

"галереяларын" (таңдауларды) жасау мҥмкіндігі ("қалта" режимі немесе " менің 

белгілер»); "ӛткен жолды есте сақтау" және "бетбелгі" жасау мҥмкіндігі»; ӛнімнің барлық 

мазмҧнын автоматты тҥрде қарау мҥмкіндігі ("слайд-шоу") немесе ӛнім бойынша 

анимацияланған және дыбысталған" гидтің жол сілтегішін" ("пайдаланушының сӛйлейтін 

және кӛрсететін нҧсқаулықтары") жасау, ӛнімнің қҧрамына ақпараттық қҧрамдастары бар 

ойын қҧрамдастарын қосу;  ақпарат бойынша "еркін" навигация және негізгі мәзірге 

(ірілендірілген мазмҧнға), толық мазмҧнға немесе бағдарламадан ӛнімнің кез келген 

нҥктесіне шығу мҥмкіндігі ҥлкен болғандықтан Adobe Flash Professional CS6программасы 

мҥмкіндіктерін пайдаландық.Бҧл программаны кӛбінесе анимациялық, 

мультифликациялық фильмдер қҧруда, Web-сайттарды жасауда, электронды оқыту 

ӛнімдері нарығында қолданады. Adobe Flash Professional CS6технологиясы ең жаңа және 

кең қолданылып жатқан технология болып табылады  және анимация жасаушылар ҥшін 

ӛте қолайлы болғандықтан дҥние жҥзіне  кең таралған программа.Бҧл нҧсқаның 

мҥмкіндіктері ретінде оның растрлық және векторлық графикада, дыбыстық эффектілер 

мен видео-роликтер қҧруда, мәтіндер мен ХМL қҧжаттарында бірдей жҧмыс істейтіндігі, 

қарапайым баннерден бастап, кҥрделі интерактивті-қосымшалармен Интернет-

қосымшаларымен жҧмыс, т.б. атауға болады. Программаның мҥмкіндіктерін пайдалана 

отырып, мектеп оқушылары ҥшін жаңа латын әліппесін ҥйренуіне арналған 

мультимедиалық оқу қҧралын жасау ҥшін біз Жобалар әдісін пайдаландық.Бҧл жобада біз 

қазақ әліппесін мектептің бастауыш сынып оқушылары ҥшін 

анимациялықмультимедиалық оқу қҧралын дайындадық. Ҧсынылған 

анимациялықмультимедиалық оқу қҧралы латын әліпбиін ҥйретуге арналған.  Жобада 

Flash– фильмінде бір уақытта бірнеше объект орналасуы мҥмкін. Осы объектілердің 

қозғалысының анимациясын жасаған кезде әрбіреуін жеке қабатта орналастыру керек. 

Мысал ретінде кадрға кез келген сурет қояйық.  

1. Суретті кадрдың оң жақ жоғарғы бӛлігіне орналастырамыз.  
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2. Бейнені алмастыру буферіне кӛшіреміз.  

3. Жаңа қабат қосамыз. Осы қабатқа алмастыру буферінде орналасқан бейнені кӛшіреміз. 

Кӛшірілген бейнені кадрдың сол жақ тӛменгі бӛлігіне орналастырамыз.  

Енді анимация қҧрамыз: 

1. Ол ҥшін ерекшелеудің кӛмегімен екі бейнені де ерекшелеп аламыз. 

2. Іnsert (Қосу, Вставить) - Сreat Motіon Tween (Қозғалыс қҧру, Создать двойное 

движение).  Бос орынды белгілеңіз. 

3. Екі қабаттағы кадрларды ерекшелеу ҥшін 50 кӛрсеткішін басып тҧрып тӛменге қарай 

орнатамыз: Keyframe (Кілттік кадрды қосу). 

4. Бірінші қабаттың 20-шы кӛрсеткішінде тышқанның оң жақ батырмасын басамыз. Пайда 

болған жанама мәзірден Keyframe (Кілттік кадрды қосу,) командасын таңдаймыз. 

Ерекшеленген бейнені қарама-қарсы бҧрышқа орналастырамыз. Сол операцияны екінші 

қабаттағы 20-шы кадрдың  кӛрсеткіші ҥшін  де орындаймыз. 

5. Фильмді ойнатамыз. Флэш  мазмҧн  болған  барлық  кадрды  жеке-жеке  таниды.  Бҧл 

мҥмкіндік арқылы уақыт сызғшының арасында автоматты толтырылған анимация  мен  

кадрлық  анимацияны  бір-бірінен  ажыратуға  болады. Флэш-те Tween қозғалыс 

анимациясының, яғни ҥш тҥрін жасауға болады. Олар кадрлық анимация, Motion Tween 

және Shape Tween анимациялары болып табылады. Tween  сӛзі  ағылшын  тілінде  

ортасында/арасында  мағынасы  беретін  between сӛзінің қысқартылған нҧсқасы. Уақыт  

сызғышындағы  кадрларде  тӛменде  кӛрсетілген  суреттер арқылы анимацияның қандай 

тҥрі қолданылғанын тҥсінуге болады.Tween  жайылған  аланда  тінтуірдің  оң  жақ  

тҥймесін  басып (Windows) ашылған  мәзірден View  Keyframes (кілт  кадрлерді кӛрсету)  

тізбесінен  керекті  кимылдарды  таңдай  аласыз.  Флэш автоматты  тҥрде  барлық 

мҥмкіндіктерді  кӛрсетіп  тҧрады. Керек еместерін ӛшіруге болады. Алдын ала салынып, 

дайындалған суреттер біртіндеп әріптерге айналады. Жоба ӛте кӛп қабаттар және кілттік 

кадрлардан тҧрады. Бір қабатқа роликтің фонын қойдық. Қалған қабаттарға әріптерді 

қойдық. Тағы бір қабатқа МР3 музыка жҥктедік. 

6. Жобаның басында экранға ӘЛІППЕ деген жазу шығады және ол латынша A’LIPPE 

деген сӛзге айналады. Ол ҥшін әр бір әріптерді Timeline терезесінде қабатта форма 

анимациясы (shape tweening) мәзірін басу арқылы жаңа латын әріптеріне айналдырдық. 

  
  

 

Жаңа кілттік кадр қҧрып терезеге алманың суретін салдық. Алма суретін растрлық 

бейнеге айналдырып алдық. Ол ҥшін алмаға тышқанның оң жағын басып бӛлу мәзірін 

таңдаймыз. Сосын алма суретін Timeline терезесінде қабатта форма анимациясы (shape 

tweening) мәзірін асу арқылы А әріпіне айналдырдық және алма сӛзін шығардық. 
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Осылайша қазіргі қолданыстағы кирилица және латын  алфавиттеріндегі барлық әріптер 
анимацияланады. Мультимедиалық оқу бағдарламасының мақсатына байланысты 
МР3форматындағы әуендер жүктелді. Ол үшін музыка WAVформатта болуы керек. 
Музыканы бірінші кітапханаға импорттап жүктеп алдық. Ол үшін файл мәзіріндегі импорт 
– импортировать в библиотеку мәзірін таңдадық. Кейін оны жаңа қабатқа қойдық. 
 

 
 

Мультимедиалық оқу бағдарламасы орындалғанда экранға ӘЛІППЕ деген жазу шығады 

және ол «автоматты тҥрде» латынша A’LIPPE деген сӛзге айналып, ары қарай әр әріпті 

жеке  тҥсіндіру әрекетімен жалғасады. 

Қорытындылар.Мультимедиа технологиясының мҥмкіндіктері шексіз. 

Мультимедиа бизнес бағдарламалары негізін оқыту ҥшін және презентациялар ӛткізу 

қолданылады. Бизнес саласының сату жӛніндегі жҧмыстарында және жылжымайтын 

мҥлік жасау ҥшін мультимедиа технологиясын пайдаланады. Мысалы, сатылатын 

заттардың, ҥйлердің, сауда нҥктелерінің, т.с.с. каталогтары. Виртуалды шындық – 

адамның  шынайы емес әлемнен нақты сезімдерді алуы. Бҧл технологияның ерекшелігі 

мен артықшылықтары мультимедианың ақпаратты ҧсыну мҥмкіндіктерінің тиімділігімен  

ерекшеленеді. Мысалы, әртҥрлі ақпараттың ҥлкен кӛлемін сақтау мҥмкіндігі бір 

тасымалдауышта сақталуы; сурет экранында немесе оның ең қызықты фрагменттері, 

кейде суретті сапалы сақтау, қажет кезінде кезінде ҥлкейтіп кӛрсету; суретті салыстыру 

және оны ӛңдеу мҥмкіндігі ғылыми-зерттеу қҧралдарымен немесе танымдық 

мақсаттармен анықталады. Мәтіндік суретті алып тастау мҥмкіндігі немесе оларды басқа 

да кӛрнекі материалдарда анықтама немесе кез келген басқа тҥсіндірме  ақпаратта 

қолданылады. Ҥздіксіз музыкалық немесе сәйкес келетін кез келген басқа дыбыстарды 

динамикалық кӛрнекі қатарға орналастыру, фильмдерден бейнефрагменттерді пайдалану 

мҥмкіндігі ӛте тиімді. Мысалы, "стоп-кадрдың", кадрды "парақтаудың" функциялары 

енгізілген бейнежазбалар; дискінің мазмҧнына деректер қорын, әдістемелерді қосу 
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мҥмкіндігі, сондай-ақ бейнелерді ӛңдеу, анимация мысалдары, графикалық анимациялық 

демонстрация сурет композициялары, т.б. Ақпараттық технологиялар саласында мысалы, 

Internet-тің жаһандық желісіне қосылу мҥмкіндігімен бірге әр тҥрлі қосымшалармен 

жҧмыс істеу, яғни графикалық және дыбыстық редакторлар, картографиялық ақпараттар; 

ӛз "галереяларын" қҧру сияқты ӛнімдерде ҧсынылатын ақпараттар.  Сонымен қатар,  

"ӛткен жолды есте сақтау" және қҧру мҥмкіндігі "бетбелгілер" мҥдделі экрандық  «бетте»  

ӛнімнің барлық мазмҧнын автоматты тҥрде кӛру мҥмкіндігі қамтылған. Мысалы, "слайд-

шоу" немесе анимацияланған және дыбысталған ӛнім бойынша "жолсілтегіш-гид", 

«ойын» қҧрамына қосу қҧрамдастары бар компоненттер; ақпарат бойынша негізгі мәзір, 

толық мазмҧнға немесе бағдарламадан кез келген ӛнім нҥктесінде "еркін ену" 

навигациясының мҥмкіндігі. Осы техникалық мҥмкіндіктер арқасында мультимедиа кең 

таралған бағыттардың бірі ретінде ауқымды қолданысқа ие. 

Flash бағдарламасында анимациямен жҧмыс істеуде векторлық графика 

технологиясы қолданылады және арнайы кадрлар арқылы және трансформацияланған 

анимация тәсілдерді қолданады. Дайын ӛнімдердің кеңейтілімі .FLA және .SWF болады. 

SWF қосымшасының негізгі артықшылығы - оның жеңіл тасымалдануы, кез келген ортада 

жылдам жҥктелетіндігі және бҧл форматтың тҥрлі аппараттық-жабдықтамалық 

платформада қолданылуы болып табылады. Бҥгінгі таңда Flash технологиясы тек қана 

жоғары сапалы флеш презентацияларын жасаумен ғана емес, сонымен қатар белсенді 

тҥрде флеш-дизайн облысында, web-сайттар мен флеш-ойындарды жасап шығарумен, 

мультфильмдер жасаумен айналысады. Қорыта айтқанда,  мультимедианың 

бағдарламалық қҧралдары – кез келген типті ақпаратты интерактивтi режимде 

пайдалануға мҥмкiндiк беретiн компьютердiң бағдарламалық жабдықтары.  Қазіргі кездегі 

заманауи бағдарламалық технологиялардың ішінде мультимедиалық қҧралдар, web-

дизайн,web-сайттар, педагогикалық-программалық қҧралдар, электронды оқулықтар, т.б. 

қҧруда Adobe Flash бағдарламасының анимациялық, дыбыстық, мультимедиалық, 

интерактивтілік т.б. мҥмкіндіктері мол.  
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Аннотация:В статье рассматривается вопрос создания мультимедийных учебных программ 

для изучения латинского алфавита. Автор статьи предусматривает технологию разработки 

мультимедийной учебной программы по обучению учащихся новым латинским алфавитам, 

которая продемонстрировала возможность использования современных мультимедийных средств 

при разработке "мультимедийной учебной программы по обучению латинским алфавитам" для 

младших школьников в условиях использования программы Adobe Flash и перехода на один из 

стратегических планов страны - латинский алфавит. В статье содержатся вопросы создания 

различных образов и использования их в результате анимации латинской письменности, 
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озвучивания букв в современном алфавите, а также представления различных эффектов с 

использованием возможности "анимации формы" программы Adobe Flash. В мультимедийной 

учебной программе "рисунок превращается в соответствующие буквы". Такая анимация 

обеспечивает "визуальный восприятием" учащихся начальных классов. 

Abstract:The article deals with the issue of creating multimedia educational programs for learning 

the Latin alphabet. The author of the article considers the technology of developing a multimedia 

curriculum for teaching students new Latin alphabets, which demonstrated the possibility of using the 

capabilities of the Adobe Flash program and the use of modern multimedia tools in the development of a 

"multimedia curriculum for teaching Latin alphabets" for younger students in the transition to one of the 

country's strategic plans - the Latin alphabet. The article contains questions about creating various 

pictures and their use as a result of animation of Latin script, voicing letters in the modern alphabet, as 

well as presenting various effects using the "form animation" feature of Adobe Flash. In the multimedia 

curriculum, "the image turns into corresponding letters". This animation provides a"visual reception" for 

primary school students. 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ОҚЫТУ ҤДЕРІСІНЕ 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ 

 

Тҥйін: мақаладаеліміз егемендік алған алғашқы жылдарынан бастап білім беру ісіне 

аса мән берілуде. Бҥгінгі ғаламдастыру дәуірінің талабына сай білім беру барысында 

оқушының жеке тҧлғасын жан-жақты жетілдіруге, олардың танымдық әрекетін дамытумен 

қатар ғаламдық ой-санасын қалыптастыруға ерекше назар аударылуда. Қазіргі пән 

оқытушыларының негізгі міндеті — білім беруді нәтижеге бағыттау, яғни инновациялық 

жаңа технологияны меңгеру екені баршамызға мәлім. Оқу ҥдерісіне қоғамның жаңа 

қажеттіліктеріне сәйкес инновациялық тәсілдерді енгізу, оқытушының қажымас 

ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісін талап етеді. Себебі мемлекеттік білім 

стандартына сәйкес оқу ҥдерісін ҧйымдастыру жаңа педагогикалық технологияларды, 

білім алушылардың білімін қадағалаудың инновациялық бақылау-ӛлшеу қҧралдарын 

енгізуді жҥктейді. Біліктілікті арттырып тәжірибеге араласқаннан кейінгі мҧғалімдердің 

дәстҥрлі оқыту әдістемесіне кӛшіп кетпеуі ҥшін мектепішілік, аудандық, қалалық, 

облыстық, республикалық әдістемелік қолдау мен біріккен әрекетті жҥйелі жҥзеге асыру 

маңызды. Бҥгінде желілік қоғамдастықтар, әртҥрлі формада тәжірибе алмасулар, ортақ 

ойды ортаға салатын басылымдар, іс –тәжірибені тарату жҧмыстарының жҥйелі жҥзеге 

асырылуда. Бҧл ӛз кезегінде мҧғалімге кәсіби қолдау, даму, кәсіби қҧзыреттіліктің арттыру 

қолайлы факторлары болып табылады. 

Кілттік сӛз:инновация, электронды оқулық, жаңғыру, мультимедиялық бағдарлама, 

ақпараттық технология, педагогикалық технология. 

 

Қазақстандатехникалықжәнекәсіптікбілімберудіжаңғыртушеңберіндеболыпжатқанин

дустриялықӛзгерістер, 

жаңапедагогикалықплатформағакӛшупроцестеріболыпжатқанӛзгерістердіқабылдауғажәне

тҥсінуге, оларғатартылуға, жаңареформалардыңмақсаттары мен 

міндеттерініскеасыруғабелсендіжәрдемдесугеқабілеттібіліктіоқытушылардыңжаңаформац

иясынқалыптастырудыталапетеді. 

Білім беру ортасы айтарлықтай жаңғыртылуға ҧшырайды: ол неғҧрлым икемді, 

сараланған, жаһандық бәсекеге қабілеттілік факторының әсерінен жетілдіріліп, 
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ҧйымдастырушылық-технологиялық байланыстар кҥрделенуде. Еңбек нарығында білікті 

және жақсы даярланған мамандардың сҧранысқа ие болуы колледждің білім беру қызметі 

нарығындағы орнын, оның білім беру әлеуеті мен білім беру ортасының сапасын 

анықтайды. Кәсіби техникалық білім беруде бәсекеге қабілеттіліктің тҧрақты және ҧзақ 

мерзімді стратегиясын сақтауда қазіргі маманның қҧзыретін қалыптастыратын пәндер 

жиынтығының оқу-әдістемелік кешендері жетекші рӛл атқарады[1]. 

Білім беру ҥдерісіне ақпараттық технологияларды енгізу және оларды тиімді 

пайдалану тек материалдық-техникалық және инфрақҧрылымдық факторларға ғана емес, 

сонымен қатар оқытушылардың электрондық ақпараттық білім беру ортасындағы 

қызметке дайындығына да байланысты. Педагогтардың ақпараттық мәдениетін дамыту, 

олардың ақпараттық технологиялар саласында біліктілігін арттыру, жаңа ақпараттық-

коммуникативтік қҧралдарды игеруге дайындық басым болып табылады. Оқытушы Білім 

беру қҧрылымы мен мазмҧнын ӛзгертуге, материалды ҧсынудың модульдік схемасын және 

оны меңгеруді бақылаудың тест нысандарын пайдалануға дайын болуы тиіс. Оқу 

процесінде сандық білім беру ресурстарын пайдаланатын оқытушы оқытудың ақпараттық-

коммуникациялық технологияларын қолдану дағдыларына ие болуы, компьютерлік 

сыныптағы білім алушылардың жҧмысын басқара білуі, оқу мақсатына қарай оқу 

материалдарын таңдай білуі, мультимедиялық бағдарламалармен жҧмыс істей білуі, 

Интернетте жҧмыс істеу негіздерін білуі, ӛздігінен білім алу ҥшін ақпараттық ресурстарды 

игеруде студенттер ҥшін жолсерік болуы тиіс. Колледждерде ІТ-технологияларды қолдану, 

педагогтар мен студенттердің Интернет желісіне қол жеткізуін қамтамасыз ету білім беру 

саласындағы біздің республикамыздың мемлекеттік саясатының маңызды элементі болып 

табылады. Бҥгінде республикада колледждердің Интернет желісіне 100% қосылуы 

байқалады. Электрондық оқу қҧралдарының, білім беру ресурстарының пайда болуын 

білім беруді ақпараттандырудың сапалы жаңа сатысы ретінде қабылдауға болады. 

Колледждегі заманауи білім беру процесі педагогикалық және ақпараттық технологиялар 

жетістіктерінің ҥйлесімі негізінде қҧрылады. Білім беру ҥдерісінің сапасын арттыру ҥшін 

Мен ӛз жҧмысымда электрондық білім беру ресурстарын, сервистерді (Learningapps, Quizz 

бағдарламаларын) жиі қолданамын https://bilimland.kz сонымен қатар, презентацияға, 

бейнетаспаға, видеоконференцияға, Электронды оқулықтарға, мультимедиа курстарына, 

компьютерлік модельдерге, білім беру порталдарына және т.б. қатысты[2]. Білім беру 

ҥдерісінде электрондық білім беру ресурстарының кез келген тҥрі ерекше міндеттердің 

шектеулі шеңберін шешеді, сондықтан оларды дәстҥрлі педагогикалық технологиялармен 

білім беру процесінде кӛмекші материал ретінде пайдалануға болады. Оқу-әдістемелік 

кешенге енгізілген электрондық білім беру ресурстарының әрбір тҥрінің ӛз 

артықшылықтары бар. Оқытудағы компьютерлік технологияларды қҧру білім алушының 

жеке басының қажеттіліктеріне жауап беретін жаңа генерациядағы оқу қҧралдарын басып 

шығарумен қатар жҥреді. Жаңа генерацияның оқу басылымдары оқу процесі мен қазіргі 

заманғы, инновациялық ғылыми зерттеулердің біртҧтастығын, яғни оқу процесінде жаңа 

ақпараттық технологияларды, атап айтқанда, әртҥрлі "электрондық оқулықтар"деп 

аталатындарды пайдаланудың орындылығын қамтамасыз етуге арналған. Білім беру 

процесінде электронды оқулықтарды пайдалану жеке ӛзіндік жҧмысты ҧйымдастыру 

арқылы студенттің қызметін басқаруға мҥмкіндік береді. Мультимедиа курсы-

иллюстративті, анықтамалық, тренажерлық және бақылаушы компоненттердің ҥйлесімі 

арқылы студентке кешенді әсер ету қҧралы. Бҧл курстың негізгі қҧрамдас бӛлігі 

компьютерлік тестілеу жҥйесі болып табылады. Білім беру электрондық ресурстары мен 

қашықтан қол жеткізу порталдары пайдаланылатын бағалы академиялық кӛздердің 

шеңберін кеңейтеді. Білім беру ҥдерісінде пайдаланылатын электрондық білім беру 

ресурстары мен технологиялары неғҧрлым маңызды факторларға байланысты: білім 

беруде білім беру ортасын қалыптастыратын студент пен оқытушының компьютерлік 
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сауаттылығына. 

Осы мақсатқа жету қҧралдарының бірі білім беру ресурстарын, бейнематериалдарды, 

презентацияларды қолдану арқылы сабақтар болып табылады. Пәнге деген 

қызығушылықты қазіргі заманғы жаңа технологияларды қолдану арқылы немесе оларды 

қазіргі таңда қалай атайды, оқытудағы инновациялық технологияларды қолдану арқылы 

алуға болады. Мысал ретінде менің "сайтты қҧру және сҥйемелдеу әдістері" 

тақырыбындағы ашық сабақтарымның бірін қарастырамыз. Сабақ барысында 

мультимедиялық проектор, сандық білім беру ресурстары, сервистер (Learningapps, Quizz 

бағдарламалары) қолданылды https://bilimland.kz ("Platonus" ААЖ, zoom платформасы 

арқылы "студент-оқытушы" сауатты кері байланысын ҧйымдастыру, студенттерді 

ақпаратты жылдам қабылдауға, бірлескен жҧмысты орындауға, оқытушы қойған жалпы 

тапсырманы шешуге ҥйрету, студенттердің сабақта белсенділігін арттыруға, сабақ 

қарқынын арттыруға мҥмкіндік берді[3]. 

Сандық білім беру ресурстарын пайдалану принципі бойынша қҧрастырылған: 

алдымен тапсырмалар кӛрсетілді, ал студенттердің жауаптарынан кейін берілген 

сҧрақтарға дҧрыс жауаптар кӛрсетілді, бҧл студенттердің жауаптарын тез бағалауға 

мҥмкіндік берді. 

Педагогикалық қызметте мен жаңа педагогикалық және ақпараттық технологиялар 

қҧралдарының кӛмегімен кері байланысты жедел жҥзеге асыруға, студентке оның 

қабілетіне сәйкес қарқынмен жылжу мҥмкіндігін ашуға мҥмкіндік беретін дидактикалық 

әлеуетімді арттыруға мақсат қоямын. Сабақ барысында компьютер тақтаның да, 

оқулықтың да, дидактикалық қҧралдың да рӛлін атқарады. Бҧл пішінді пайдалану бірқатар 

артықшылықтар береді: 

 студенттің жеке жҧмыс режимін қамтамасыз ету мҥмкіндігін 

 тағы бір артықшылығы-әр студентке әртҥрлі ақпарат беру мҥмкіндігі; 

 ақпаратты безендірудің ҥлкен мҥмкіндіктері: слайдтарды, әр тҥрлі қаріптерді және, 

әрине, анимация әсерлерін жобалау кезінде кең тҥс гаммасын пайдалану 

 сабақты дайындау кезінде оқытушының жҧмысын оңтайландыру (кӛп мӛлшерде 

дидактикалық материалды – иллюстрацияларды, схемаларды, диаграммаларды 

пайдалануды талап ететін сабақтарды ҧйымдастыру), білімді бақылауды жҥргізу кезінде 

(бір мезгілде бақылау мен білімді тексерудің әртҥрлі тҥрлерін қолдануға мҥмкіндік береді 

– тесттер, салыстыру тапсырмалары, мәтінде қате табу, сӛйлемді жалғастыру және т.б.)[4]. 

Компьютердің тҧтастығы сақталған кезде оқу ҥдерісін даралау және саралау сияқты 

маңызды дидактикалық қасиеттерінің негізінде білім алу технологиясының ӛзгеруі; 

педагог рӛлінің тҥбегейлі ӛзгеруіне әкеледі. Оның басты қҧзыреттілігі білім әлемінде де, 

студенттің тҧтас сападағы қалыптасуында да кӛмекші, кеңесші, навигатор рӛлі болады. 

Компьютер оқытуды жекелендіру мәселесін іс жҥзінде шешеді. Әдетте оқытушының 

тҥсініктерін меңгеретін әлсіз деңгейдегі студенттер қолын кӛтеруге, сҧрақтар қоюға 

ҧялады. Серіктес компьютер бола отырып, олар материалды ӛзіне ыңғайлы қарқынмен 

бірнеше рет қайталай алады және оның меңгеру дәрежесін бақылай алады. Компьютер 

ақпаратты ҧсыну мҥмкіндігін айтарлықтай кеңейтеді. Оқытудың басты әдістемелік 

мәселесі "материалды қалай жақсы айту керек", "қалай жақсы кӛрсету керек?"деген 

сҧраққа ауысады. Тҥстерді, графиканы, мультипликацияны, дыбысты, барлық заманауи 

бейне техника қҧралдарын қолдану іс-әрекеттің нақты жағдайын қалпына келтіруге 

мҥмкіндік береді. Компьютер оқу мотивациясын кҥшейтуге мҥмкіндік береді. Дербес 

компьютермен белсенді диалог арқылы сандық және басқа да нақты ақпараттың ҥлкен 

кӛлемімен байланысты білімді меңгеру, оқулықтың скучным беттерін басып шығаруға 

қарағанда оқушы ҥшін неғҧрлым тиімді және қызықты. Оқу бағдарламаларының 

кӛмегімен студент нақты ҥдерістерді модельдей алады, яғни себептері мен салдарын кӛре 

алады, олардың мағынасын тҥсіне алады. Барлық заманауи білім беру технологиялары 
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студенттерді ӛз бетінше жҧмыс істеуге ҥйретуге бағытталған, ӛйткені дербестік жҧмысқа, 

оның ішінде тез ӛзгеретін технологияларға байланысты жҧмысқа табысты бейімделуге 

мҥмкіндік береді[5]. 

Білім алушының кӛзқарасы бойынша компьютерлік технологиялар оқу процесін 

айтарлықтай жекелендіреді, оқу материалын меңгеру жылдамдығы мен сапасын 

арттырады, практикалық қҧндылықты айтарлықтай кҥшейтеді, жалпы – білім беру 

сапасын арттырады. 

Осыған орай, студенттердің танымдық және шығармашылық қызығушылықтарын 

дамытуға әр тҥрлі педагогикалық технологиялар ықпал етеді.Инновациялық 

педагогикалық технологияларды белсенді қолданумен жҥйелі жҧмыс студенттердің пәнге 

деген қызығушылығын, оқу белсенділігін арттырады, білімді терең және берік игеруді 

қамтамасыз етеді, студенттердің ойлау, есте сақтау және сӛйлеу қабілетін дамытады, 

сонымен қатар студенттердің репродуктивті қызметін белсендіреді. 

Жаңа нәтижеге бағытталған білім — инновациялық білім. Қҧзіреттілік білім беру 

жағдайында қоғамның мәдени, әлеуметтік, экономикалық сҧранысты қанағаттандыратын, 

әлемдік бәсекеге тӛтеп бере алатын, теориялық білімін кез келген жағдайда ӛз іс-

тәжірибесінде пайдалана алатын білім. 

Инновациялық білім беру – іскерліктің жаңа тҥрі. Инновациялық қызмет оқу ісін 

дамытуға, пәндердің мәнін тереңдетуге, оқытушының кәсіптік шеберлігін арттыруға басқа 

жаңа технологияларды енгізуге, пайдалануға және шығармашылық жҧмыстар жҥргізуге 

бағытталған. Мҧндай технологияларды қолдану — біріншіден, оқытушы ҧтады, яғни ол 

сабақты тиімді ҧйымдастыруға кӛмектеседі, оқушының пәнге деген қызығушылығы 

артады, екіншіден, оқушы ҧтады, себебі оның тақырып бойынша танымы кеңейеді. 

Осылайша білім берудің қалыптасқан әдістемесіне оқытудың жаңа технологиясы 

тҧрғысынан ӛзгерістер енгізілсе, білім сапасы да арта тҥспек . 

Ол әр педагогтан ӛз қызметінде жеке тҧлғаға, оның қызығушылығы мен проблемасына 

бет бҧруда маңызды ӛзгерісті талап етеді. Біз де әрдайым білім берудің жаңа 

технологиясын меңгеріп, жҧмыстың тиімді жолдарын табу ҥшін жҧмыстану ҥстіндеміз. 

Мақсат та айқын. Ол — балалардың мектепке қызығушылығын және оқуға ынтасын 

кӛтеруге мҥмкіндік беретін қазіргі педагогикалық технологияларды қолдану, баланың 

жеке тҧлғасын және шығармашылық ынтымақтастық жағдай қалыптастыру. 

Білім беру жҥйесіндегі инновациялық технологиялар: 
-дамытаотырыпоқытуәдістемесі (Л. Занков) ; 

-озаотырыпоқыту (С.Лысенкова); 

-іс-әрекеттібағалау (Ш. Амонашвили); 

-тірек — схема жәнетірекконспектілеріарқылыоқыту (В. Шаталов); 

-саралапоқыту; 

-деңгейліктапсырмаларарқылыдамытаоқыту; 

-модульдікоқыту (М. Жанпейісованың); 

-Сын тҧрғысынанойлаутехнологиясы 

 

Жаңатехнологиялардыңпедагогикалықнегізгіқағидалары: 

-балағаізгіліктҧрғысынанқарау; 

-оқыту мен тәрбиеніңбірлігі; 

-баланыңтанымдықкҥшінқалыптастыружәнедамыту; 

-баланыңӛзбетіменәрекеттенуәдістерінмеңгерту; 

-баланыңтанымдылықжәнешығармашылықикемділігіндамыту; 

-әроқушыныңдамуыҥшінжҥйеліжҧмысістеу; 

-оқуҥрдісіноқушыныңсезінуі . 
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Инновациялықоқытутехнологиясығылыми-

педагогикалыққызметтіңайрықшаҥлгісіболыптабылады. Инновациялықоқытутехнологияс

ынмеңгеруҥшінкәсібибіліктіліктімамандардыңтәжірибесінжҧмылдыруқажет. Яғни, 

оқытушыӛзініңкәсібимамандығынпедагогикалықшеберлікпенжәнешығармашылықпенҧшт

астырып, іскерлікдағдынықалыптастыруытиіс. 

Кезкелгенҧстаззаманауиинновациялықтехнологиянымеңгерубарысындаӛзін-

ӛзідамытадыжәнеӛзін-ӛзіқалыптастырады. Студенттердікезкелгенжағдайғабейімделіп, 

инновациялықжаңаәдіс-тәсілдердіқолданаалатындайдеңгейдетәрбиелеуқажет. 

Білімалушыларданмҧндайдаярлықтыталапетуҥшін, 

оныңеңбастыкӛрсеткіштерінайқындауқажет. 

Біріншіден, 

танымтҧрғысынанқызығушылықтықалыптастыруқажет. Әрбірмаманӛзініңболашақмаманд

ығынжақсыкӛріп, кәсібишеберлігіндамытуғаҧмтылып, кәсіпкер-

маманретіндегіжекебіліктілігінарттырып, нарықсҧранысынасәйкесӛсугебағытталуытиіс. 

Екіншіден, маманбілімініңмазмҧны, 

мамандығыныңпрактикасыменҧштасуықажет. Яғни, студент 

оқуҥдерісібарысындажалпымәдениеттілікжәнеәдіснамалықдайындықтанӛтіп, 

білімжҥйесініңжалпытеориялықнегіздерінмеңгеруітиіс. 

Оқуҥдерісініңтеориялықнегіздеріжәнежекетҧлғатеориясыныңнегіздеріҧштасқандағанабілі

малушылардыңинновациялықәрекеттерінәтижеліболатындығыайқын. 

Соныменқатар, ҥшіншіден, 

мамандарғабейімділікдағдыларынсіңіруқажет. Сабақтықалыптасқанәдісбойыншабіркелкіӛ

ткізбей, әрсабақсайынғылым мен техниканың, 

педагогикалықӛлшемдердіңозықтәсілдерінпайдаланаотырып, 

ерекшеӛткізугеболады. Сонда студент 

әрсабақтаәртҥрліжағдаяттықтапсырмалардыорындайотырып, 

бейімділікӛлшемдерінмеңгереді. Мҧндай студент болашақтақандайортаға тап 

болғанынақарамастан, ӛзісінеғанақажеттіинновациялықтехнологиянытаңдап, 

әрісолортағаӛзболмысынбейімдейотырыпәрекететеді. 

Болашақмаманныңтанымдылыққабілетіәлеуметтіккәсібиқоршағанортаға тез 

кірігуімен, ӛзінкәсібитҧрғыдажҥзегеасырудыңтиімдіәдіс-тәсілдерінқолдануымен, 

заманауиинновациялықтехнологияларғақызығушылықтанытуыменерекшеленеді. Бҧғанке

лешектегімаманныңәлеуметтіккәсібиқоршағанортанытанып-білуі, 

кәсіптікбілімінӛзтәжірибесіндеқолдануы, 

инновациялықтехнологиялардызерделеуіжәнеолардымеңгеруіжатады. 

Инновацияныңӛлшемдікбірліктеріоқытудыңәдістемелікмақсатміндеттері, 

оқуҥдерісі, 

оқытудыңнәтижесінбағамдауменанықталады. Оғанболашақмаманныңжҥйеліоқу-

тәрбиеҥдерісіндесабақтытиімдіҧйымдастырабілуі, 

студенттерментығызқарымқатынасорнатып, біртҧтасғылыми-

педагогикалықҥдерістізерделеуіжәнесабақтыңнәтижесіжоғарыболуыҥшінқажеттіжаңатехн

ологиянытаңдауытиіс. 
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Аннотация: статья посвящена образованию с первых лет независимости. В процессе 

обучения в соответствии с требованиями современной глобализации особое внимание уделяется 

всестороннему развитию личности студента, развитию его познавательной активности и 

формированию глобального сознания. Все мы знаем, что главная задача современных учителей - 

это ориентировать образование на результаты, то есть осваивать инновационные новые 

технологии. Внедрение инновационных подходов в образовательный процесс в соответствии с 

новыми потребностями общества требует неустанного стремления и творчества учителя. Это 

связано с тем, что организация образовательного процесса в соответствии с государственными 

образовательными стандартами навязывает внедрение новых педагогических технологий, 

инновационных измерительных приборов для контроля знаний учащихся. Важно систематически 

осуществлять внутришкольную, районную, городскую, региональную, национальную 

методологическую поддержку и совместные действия, чтобы учителя не переходили к 

традиционным методам обучения после профессионального развития и участия в практике. 

Сегодня онлайн-сообщества, обмен опытом в различных формах, публикации, которые разделяют 

общие идеи, распространение опыта осуществляются систематически. Это, в свою очередь, 

является благоприятным фактором для профессиональной поддержки учителя, развития, 

профессионального развития. 

Abstract: The article is devoted to education from the first years of independence. In the learning 

process in accordance with the requirements of modern globalization, special attention is paid to the 

comprehensive development of the student’s personality, the development of his cognitive activity and the 

formation of global consciousness. We all know that the main task of modern teachers is to focus 

education on results, that is, to master innovative new technologies. The introduction of innovative 

approaches in the educational process in accordance with the new needs of society requires the tireless 

aspiration and creativity of the teacher. This is due to the fact that the organization of the educational 

process in accordance with state educational standards imposes the introduction of new pedagogical 

technologies, innovative measuring instruments for monitoring students' knowledge. It is important to 

systematically carry out intra-school, district, city, regional, national methodological support and joint 

actions so that teachers do not switch to traditional teaching methods after professional development and 

participation in practice. Today, online communities, the exchange of experience in various forms, 

publications that share common ideas, the dissemination of experience are carried out systematically. 

This, in turn, is a favorable factor for the professional support of the teacher, development, professional 

development. 
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Қазақстан 

ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНДЕГІ БАСҚАРУДЫҢ МӘНІ 

 

Тҥйін: Бҧл мақалада бҥгінгі білім беру жҥйесіндегі басқару мәдениеті, басшының 

болмысына, кәсіби шеберлігіне қойылатын талаптар туралы айтылады. Мектеп 

басшысының басқару мәдениеті білім берудегі қҧндылықтар мен технологияларды 
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меңгеруіне, кез келген әрекетте ӛзін шығармашыл тҧлға және шебер кӛшбасшы ретінде 

ҧстай білуіне байланысты. Оқу-тәрбие ҥдерісінің барлық қатысушыларын бір орталыққа 

шоғырландырып, ҥздік нәтижеге жету жолында бір мақсатқа жҧмылдыру ісін 

ҧйымдастырып, ҥйлестіруі туралы айтылады. Сондай-ақ, білім беру ісінің мазмҧнын 

әлеуметтік, мәдени, табиғи, ӛндірістік ортамен ҧдайы байланыстырып отыруы қажет. 

Білім тек теория жҥзінде ғана емес, ӛмірге қажеттіліктен игерілетіне баса мән беруіміз 

керек. Басқарудың жалпыға ортақ қалыптасқан шекарасы мен бҧлжымас ережелерін 

сақтау керек деген тҥсініктің жоқтығы, мектеп басшысының орта мен қоғамның ыңғайына 

қарай, заман талабын ескере отырып, кӛшбасшылық қабылетін шеберлікпен қолдана білуі 

туралы айтылған. 

Кілттік сӛздер: білім мазмҧны, жаңартылған білім, педагогика, менеджмент, 

кӛшбасшы, жауапкершілік, тәрбие, шығармашылық, тҧлға, бәсеке, қарым-қатынас, ҧжым. 

 

Кіріспе. Қазіргі білім беру жҥйесінің мазмҧны жаңарды,  ол оқушының ӛз бетінше 

ізденуіне, еркін ойлауына, ӛз әрекетіне жауапкершілікпен қарауына, жалпы тҧлғалық 

дамуына бағытталған. Осы ретте білім мазмҧнымен бірге оқыту ҥдерісінің қҧрылымы, 

басқару механизмі де жаңа сипатқа ие болды. Ендігі уақытта дәстҥрлі жҥйедегідей дайын 

білімді игеретін шәкіртті емес, білімді ӛзі іздеп табатын, шығармашылық пен креативті 

ойлауға бейім жаңашыл ҧрпақты тәрбиелейтін ізденімпаз мҧғалімге қажеттілік артты. Бҧл 

туралы ӛткен ғасырдың басында ҧлы ағартушы, ғалым Ахмет Байтҧрсынҧлы айтып кеткен 

еді: «Мектептің жаны – мҧғалім. Мҧғалім қандай болса, мектебі һәм сондай болмақшы, 

яғни мҧғалім білімді болса, білген білімін басқаға ҥйрете білетін болса, ол мектептен 

балалар кӛбірек білім біліп шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі – 

білімді, педагогика, методикадан хабардар, оқыта білетін мҧғалім. Екінші, оқыту ісіне 

керек қҧралдар қолайлы һәм сайлы болуы, қҧралсыз іс істелмейді, һәм қҧрал қандай 

болса, істеген іс те сондай болмақшы. Істің толық жақсы болуына қҧралдың сайлы һәм 

жақсы болуы шарт. Ҥшінші мектепке керегі – белгіленген программа» [1,520]. 

Міне, осы талап әлі де маңызын жойған жоқ. Тек ХХ ғасырдың басында қоғам 

қайраткері бірінші орынға мҧғалім біліктілігін, одан кейін барып қҧрал-жабдық пен оқыту 

бағдарламасын қойса, қазіргі уақытта алдымен бағдарлама бекітіліп, оқыту жҥйесі сол 

белгіленген стандарт негізінде әрекет етеді. Жаңартылған бағдарламаға сай мектептің 

техникалық базасы қайта жасақталып, оқу қҧралдары мен оқулықтар да жаңа басылыммен 

шықты. Мҧғалімнің біліктілігін арттыратын оқыту курстары ҧйымдастырылып, бәсекеге 

қабылетті, шығармашылықпен ойлауы жетілген, ізденімпаз тҧлғаны қалыптастыратын 

тәжірибелі ҧстаздар дайындалды. Жаңартылған бағдарлама бҥкіл оқыту жҥйесіне тың 

серпін, білім мен ғылым ҥйренуге жаңа дем бергендей болды. 4-5 жылдық тәжірибе 

бойынша  оқушылардың білім нәтижелерінен тереңдік, ойлылық, алғырлық, еркіндік 

байқалады. Бҥгінгі оқушының ізденімпаздығы мен байқампаздығы артқан, нақты мақсат 

пен биік армандарға қол созудан танбайды. Ӛз білімімен әлемдік бәсекеге лайық болуды 

ойлайды. Ӛзіне нақты не керегін, кім боларын анық біледі. Мақсаты айқын, арманы асқақ, 

әрекеті батыл жастар ӛсіп келе жатқаны қуантады. Мҧның ӛзі қазіргі білім беру жҥйесінің 

ҧстанған бағыты тҥзу, мҧраты асыл екендігін кӛрсетеді. 

Теориялық талдау.Оқыту жҥйесінің басты мақсаты – оқушыға тәрбие мен білім 

беру болса, сол ізгі ниеттен туған мақсаттың аясында бҥкіл адамзаттың игілігіне 

жҧмсалатын қҧтты білім игеріле бермек. Бҧл туралы Алаш арысы Мағжан Жҧмабаев 

былай деген екен: «Тәрбиеден мақсҧт – адамды һәм сол адамның ҧлтын, асса барлық 

адамзат дҥниесін бақытты қылу. Ҧлт мҥшесі әрбір адам бақытты болса, адамзат дҥниесі 

бақытты. Қысқасын айтқанда, тәрбиеден мақсҧт – адам деген атты қҧр жала қылып 

жапсырмай, шын мағынасымен адам қылып шығару» [2,28]. Қазіргі жаңартылған оқыту 

жҥйесінің мақсаты да осыған саяды. Еркін ойлайтын, ӛзгенің пікірімен санасатын, ӛз 
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ойын ашық жеткізе алатын, қарсыласының уәжін тыңдай алатын мәдениетті тҧлға; 

адамзаттың бәрін бауырым деп санайтын, ешқандай жікке, топқа бӛлінбей, барлық адамды 

бірдей кӛретін ӛркениетті ҧрпақ тәрбиелеуді қолдайды.  

М.Жҧмабаев: «Бала тәрбиесі бір ӛнер, ӛнер болғанда ауыр ӛнер, жеке бір ғылым иесі 

болуды тілейтін ӛнер. Баланы дҧрыс тәрбие қылу ҥшін әркімнің ӛз тәжірибесі жетпейді. 

Басқа адамдардың тәжірибесімен танысу керек. Сол басқа адамдардың майдандағы 

тәжірибелерін кӛрсеткен жеке бір пәнмен, яғни тәрбие пәнімен таныс болу керек. Тәрбие 

пәні педагогика деп аталады» [2,29], - деп, педагогиканың 5 бӛлімін атап кӛрсетеді. Олар: 

жалпы педагогика, дидактика, методика, мектепті басқару, педагогика тарихы. Алғаш 

қазақ тілінде жазылған педагогикалық-психологиялық ғылыми еңбекте мектепті басқару 

туралы да айтылады: «Мектепті басқару. Бҧл пән мектеп қалай салынуға, қалай ҧсталуға 

тиісті, кластарға шәкірттерді қалай бӛлу керек, оқу пәнін қалай белгілеу керек, міне, 

осылар сықылды мектеп қҧрылысы жҧмыстарын кӛрсетеді» [2,32].  

Осы істерді ҥйлестіретін басшының міндеті бҧл кҥнде одан әрікҥрделенбесе, 

маңызын жойған жоқ. Қазіргі басшыға қойылатын талап та биік, жауапкершілік те ҥлкен. 

Ол педагогикалық ҧжымның жҧмысын жҥйелі бақылап, бір бағытта ҧйымдастырып, керек 

жерінде ынталандырып, ҧйымдастыру мен басқарудың педагогикалық негізіне сай қызмет 

етеді. Педагогикалық ҥдерісті басқаруда оң нәтижеге қол жеткізу ҥшін басқару мәдениетін 

мҥлтіксіз меңгеруі керек. Ал басқару мәдениеті дегеніміз – әлемдік тәжірибедегі басқару 

әрекетінің кӛп жылдық нәтижесінің мән-мағынасын тҥсініп, ҧғыну, қолдана білу. Білім 

беру мекемесіндегі оқу ҥдерісінің сараптамасы, алға қойған мақсаты, мектеп ҧжымын 

қадағалау мен бағалау жҥйесін ҧйымдастыруда ғылыми әдістер мен мекеменің ӛзіндік 

ерекшеліктерін ескермеу, сыннан ӛткен бҧрынғы тәжірибеге сҥйенбеу мҥмкін емес. 

Сондықтан да, Мағжанның «Педагогикасында» аты аталған «Мектепті басқару» ісі ӛте 

маңызды, бҧл кҥнде «Педагогикалық менеджмент» ретінде педагогиканың арнайы бір 

саласына айналған.  

Тәжірибелік бӛлім.Білім беру жҥйесін басқару ісі «педагогикалық менеджмент» 

ҧғымымен тығыз байланысты. Бірақ педагогикадағы «басқару» ҧғымының мағынасы 

әлдеқайда кең, мәні терең. Ӛйткені «менеджмент» термині алғашында белгілі бір 

кәсіпкерлер корпорациясы немесе акционерлік қоғам арқылы әлеуметтік-экономикалық 

ҥдерісті басқарудың бір формасы ретінде енгізілсе, қазіргі уақытта кең қолданысқа ие 

болған. Бастапқыда бизнес саласына ғана тиісті болған бҧл ҧғым кейінірек белгілі бір 

дәрежеде білім саласын басқаруда да қолданыла бастады. Осы жерде басқарушы-

кӛшбасшы мен менеджмент ҧғымының мәнін ашып алсақ. Рухани жаңғыру бағдарламасы 

аясында қазақ тіліне аударылған Стивен Р.Ковидің «Жасампаз жандардың 7 дағдысы» 

кітабында осы мәселенің жігін ашып, талдап берген: «Екінші дағдының негізі – дербес 

кӛшбасшылық. Ал бҧл – кӛшбасшылық деген алғашқы туынды деген сӛз. Кӛшбасшылық 

менеджмент емес. Менеджмент – екінші туынды. 

Менеджмент тӛменгі деңгейге екпін қояды: «Мҧны қалай жасауға болады?» ал 

кӛшбасшылық болса, «Нақты нені жасағым келеді?» деген жоғарғы деңгеймен істес 

болады. Питер Друкер мен Уоррен Беннистің сӛзімен айтсақ, «Басқарудың мәні – дҧрыс 

істеу, ал кӛшбасшылықтың мәні – жасау қажет нәрсені дҧрыс таңдау. Табыс 

баспалдағымен жоғары ӛрлеу жылдамдығы басқаруға байланысты болса, кӛшбасшылық 

сол сатының қажет қабырғаға қойылған-қойылмағанын анықтайды» [3,105].  

Яғни, кӛшбасшы (лидер) басқа да, менеджер басқа. Мҧны С.Р.Кови джунглиді мысал 

ете отырып былай тҥсіндіреді: «Ит тҧмсығы ӛтпес джунглиде мачетенің кӛмегі мен ӛзіне 

жол ашып келе жатқан топты кӛз алдыңызға келтірсеңіз, онда бҧл екі ҧғымның 

арасындағы ҥлкен айырмашылықты тез тҥсінередіңіз. Бҧлар проблеманы шеше алатын 

ӛндірушілер. Жол салатын да солар. 

Олардың сыртында ӛндірушілерді басқаратын менеджерлер тҧр. Олар мачетені 
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қайрайды, ереже, кӛрнекі қҧралдар мен нҧсқаулықтар әзірлейді; бҧлшық етінің кҥшін 

қалпына келтіретін бағдарламалар ҧйымдастырады; технологиялық жаңалықтар ҧсынады: 

ӛндірушілерді материалдық ынталандырудың жоспарлары мен ӛндіріс кестелерін 

даярлайды. 

Кӛшбасшы – ең биік ағашқа шығып, жан-жақты барлайтын, «Бҧл – басқа джунгли!» 

деп айқайлайтын адам. Жҧмыс істеп жатқан ӛндірушілер мен менеджерлер әдетте оған 

қандай жауап қайтарады?  Міне, былай: «Ӛшір ҥніңді! Біз дҧрыс бағытпен жылжып 

келеміз!» 

Жекелеген адамдар, топтар мен тҧтас кәсіпорындардың әдетте жол ашуға беріліп 

кететіні сондай – басқа джунглиге тҥсіп кеткенін аңғар майқалады. Ал, алмағайып кезеңде 

кӛшелі кӛшбасшылыққа деген сҧраныс тәуелсіз және ӛзара тәуелді тҧрмыс-

тіршіліктіңбарлық саласында айрықша, тӛтенше маңызға ие» [3,106].  

Кейде ҥлкен кҥш салып, жҧмыс жасаудан гӛрі биік мақсат қойып, ӛзіңе не керегін 

анықтап алғанымыз маңыздырақ. Алға қойылған міндет-мақсатымызды тҥсіну, білу, соған 

сай әрекет ете білуіміз керек. Мҧндай кезде дҧрыс шешімді ішкі пайымдауымыз бен ғана 

таба аламыз. Автор осындай жағдайда тиімді позицияда қалу қаншалықты кҥш 

жҧмсауымызға емес, оны қандай жерде жҧмсауымызға байланысты дейді. Бҧл кҥнде 

барлық сала мен кәсіп тҥрінде болып жатқан толассыз ӛзгерістер бізден, ең әуелі дҧрыс 

кӛшбасшылықты, содан кейін ғана мықты менеджментті талап етеді деген оймен 

қорытады. 

Енді жасампаздыққа жетелейтін Стивен Р.Ковидің осы ойларын білім саласына сай 

қолданатын болсақ, кӛп нәрсенің мәнін тереңірек ҧғынамыз. Біздің еліміздің білім 

жҥйесіндегі елеулі ӛзгерістер нағыз кӛшбасшылардың бастамасымен іске асып отыр. 

Ҧлтымыздың ҧлттық кодын оятып, рухани санасына қозғау салатын, мәңгілік елдің 

мәңгілік біліміне жалғайтын жҥйені тҧтастай ауыстыру, мазмҧнын жаңарту оңай болған 

жоқ. 

Биік ағаш басына шығып, жол кӛрсететін кӛшбасшылардай бізге керекті білім 

бағдарламасын ҧсынушылар кӛпшіліктің қарсылығына да тап болды. Бірақ олар биікке 

шығып, айналаны мҧқият бақылады, бірнеше жылдардан кейін жемісін беретін болашаққа 

бағдар жасайалды. Дәл қазіргі қарқынмен дамып, бҥгін ҥшін ӛмір сҥруді емес, ӛркениетті 

елдер кӛшіне ілесе алатындайтың ӛзгерістерді, білімді жаңарту мен сананы жаңғыртуды 

қалады. Заман талабына сай, әлемдік білім жҥйесінің сҧранысына жауап бере алатындай, 

саналы ҧрпақ тәрбиелеуді мақсат етті. Мақсат анық қойылып, бағдарлама бекітілген соң 

ол ӛндірушілер мен менеджерлердің қолдауымен нақты іске аса бастады. Білім саласында 

жол кӛрсетіп, карта сызып беретін кӛшбасшы – Білім және ғылым министрлігі болса, 

менеджерлер – министрлік бекіткен стандарттың  жҥзеге асуына ат салысатын қалалық, 

облыстық, аудандық білім басқармаларының басшылары мен мектеп директорлары, ал 

оларды іске асырушы ӛндірушілер – мектеп мҧғалімдері болмақ. Ия, білім саласының 

нәтижелігі, еңалдымен, елдің әлеуметтік-экономикалық, мәдени-саяси жағдайларын 

ескере отырып шешім қабылдайтын кӛшбасшының әрекетін қолдаушылар, ӛндірушілерді 

шабыттандырып, оларға бағыт беріп, жол кӛрсетіп отыратын – менеджерлерге тікелей 

байланысты.  

Нәтижелер мен талқылау. Бизнес саласында табыс қажетуде қолданылатын бҧл 

терминнің білім саласындағы мағынасының айырмасы осы жерден келіп шығады. Яғни, 

қазіргі жаңартылған білім беруде әрбір мҧғалімді тек берілген бағытпен қозғалатын 

ӛндіруші деп қабылдайалмаймыз. Мҧнда, әрмҧғалім – кӛшбасшы болуға лайық. Ол 

туралы әлемдік ғылыми әдебиеттерді қазақ тіліне аударумен айналысатын «Мазмҧндама» 

қорының тӛрағасы, Гарвард университетінің тҥлегі, журналист Шыңғыс Мҧқан былай 

дейді: «Кӛшбасшылық дегеніміз – бір нәрсені бастау болса, жанашырлықтың ӛзі 

кӛшбасшылық дағдыларына кіреді. Демек, кӛшбасшылық – кезкелген оң ӛзгеріске 
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бастамашы бола алатын, ӛзісін жақсы білетін жауапты адам болу. Бастық болу деген сӛз 

емес. Лидер ӛз ӛмірін ӛзгертіп, ӛзгеге де ықпал ете алады»[4].  

«Мазмҧндама» жобасының авторы әр адам ӛзін лидер санағанда ғана 

жауапкершілікті сезінеді дейді. «Lead» сӛзінің ӛзі «бастау» деген мағынаны береді. Қоғам 

ӛзгеруі ҥшін әрбір адам ӛзгеруі керек, ал әр адам ӛзгерісті ӛзгеден емес, ӛзінен бастауы 

тиіс. Кеңестік уақытта «лидерлікпен» ғылым саласы емес, партиялық ҧйым дарайналыс 

қаннан кейін бҧл сала біздің елде дамыған жоқ. Ал батыс елдерінде лидерлік ғылым 

ретінде жан-жақты зерттеліп, осы тақырыпта жеті жарым мыңдай кітап шыққан екен. Сол 

себепті ол елдерде лидерлік туралы ортақ тҧжырым мен тҥсінік қалып тасқан. Біздің елде 

осындай негіз болмағандықтан «адам кӛшбасшы болып туылады» деген қағида бар. 

Батыста «кӛшбасшылық – қанмен келетін қасиет емес, дағды» деп есептейді. Ал дағдыны 

ҥйренуге әбден болады. Мәселен, бастауыш сыныптан оқу дағдысын, жазу дағдысын 

меңгеретініміз секілді адам кӛшбасшылыққа да бейімделе алады. Қоғамдақалып тасқан 

«бірадам – басшы, қалғандары – қосшы» деген де таптаурын болған қасаң ҧғым. Мҧндай 

жағдайда жауапкершілік арқалаған бір адам алғашығады  да, қалғандары соған тәуелді 

болады. Осылайша, тәуелді адамдардың саны артады. 

Кӛшбасшылық – біреуге басшы болу емес, ӛзіңе, ӛз тағдырыңа басшы болу. Ӛзін 

басқара алған адам кезкелген ортаны соңынан ерте алады. Қазақ халқының би-шешендері, 

батырларының айтқан сӛздері тҧнып тҧрған кӛшбасшылық болғанымен, олар ғылым 

ретінде жҥйеленбеген. Сондықтан да, автор кӛшбасшылықты ғылым ретінде бала жастан 

оқыту керек деген оймен батыстағы кӛшбасшылық туралы әр адам оқуға тиіс 10 кітапты 

«Кӛшбасшылық» кітабына жинақтап, қазақ аудиториясына ҧсынып отыр. 

Адам ӛзін-ӛзідамытып, еңбектеніп, кҥнделікті ҥйреншікті комфорт зонадан шыққан 

дағана ӛзін тҧлға ретінде танытады, ӛзінің даралығын кӛрсетеді. Бҧл туралы 

«Логотерапия» ғылымында былай дейді: «Адамның тҧлға ретінде тіршілік кешуі – 

басқаларға ҧқсамау. Әр адам ӛзіне тән ӛзгешелікпен туылады. Оның бары да, нары да – 

сол ӛзгешелігі. Оның міндеті – сол ӛзгешелікті ӛмірбойына дамытып, дараландыра тҥсу. 

Даралығын жойған кҥні тобырға сіңіп жоғалады» [5,251].  

Иә, қазіргі қоғам дамуы әр адамнан ӛз тағдырының кӛшбасшы болғанын талап етеді. 

Қоғамды тәрбилейтін, қоғам қҧрушы тҧлғаны дайындайтын білім беру мекемесі 

болғандықтан, жаңартылған білім беру жҥйесінің де мақсаты осыған саяды, яғни бәсекеге 

қабылетті, ӛзіндік ой-пікірі, кӛзқарас ықалыптасқан, шығармашылық тҧлғаны дайындау. 

Мазмҧны жаңарған бҥгінгі білім беру мекемесін басқаруда тек қана ӛткен жолға 

қарау немесе жеке тәжірибе сҥйену жеткіліксіз. Әлеуметтік басқару теориясы мен 

педагогика, психология ғылымдарының соңғы жетістіктерін ескере білуіміз керек. 

Педагогикалық жҧмыстың шығармашылық сипаты қатаң бҧйрық беру мен қҧрғақ 

моральға жол бермейді. Бҧл жерде, жоғарыда айтылғандай, лидерлік қабылеттің 

нәтижесінде бастамашыл бола білу, педагогикалық ҧжымды ҧтымды аргументтермен 

сендіріп, дҧрыс бағытқа жетелей білу маңызды. Ҧжым ішіндегі татулық пен тығыз 

байланыс, қарым-қатынас мәдениетінің сақталуы табысты басқарудың бір сыры болмақ. 

Соңғы уақытта мектептегі психологиялық қызметтің негізінде жаңа басқару әдістері 

қалыптаса бастады. Оқу-тәрбие ақпараттарын кҥнделікті жинақтап, ӛңдеп, сақтап 

пайдалану – оқу ісінің нәтижелігін арттырады. Мектеп басшысы кәсіби менеджер ретінде 

ӛз қызметін бақылау, тҥрлі сауалнамалар жҥргізу, нҧсқаулар мен әдістемелік 

материалдармен жҧмыс жасау әдістерін белсенді қолданады. 

Елбасының жолдауында: «Білім беру ісінде 4К моделіне: креативтілікті, сыни 

ойлауды, коммуникативтілікті дамытуға және командада жҧмыс істей білуге басты назар 

аудару» [6], – деп айтылған болатын. Еліміздің білім беру саласы тҥбегейлі ӛзгеріп, 

жаңартылған бағдарламаға сай жаңа тыныспен, тыңнан тҥрен салып, қарқынды дамып 

жатқанына куә болып отырмыз. Олай болуы заңдылық та, себебі ХХІ ғасыр – білім мен 
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техниканың қарыштап дамып, ғылым мен мәдениеттің, ӛнеркәсіп пен экономиканың 

жеделдеп ӛсуіне ықпал ететін технологиялар ғасыры болып отыр. Заман ағымына ілесе 

алатын, ілесіп қана қоймай, замана кӛшін бастайтын бәсекеге қабылетті, оқытудың жаңа 

технологияларын меңгерген, ӛзіндік пікірі мен дҥниетанымы қалыптасқан, шығармашыл 

тҧлға дайындау – қазіргі оқытудың басты мақсаты. Қай кезде де жас ҧрпақтың санасына 

білім дәнін сеуіп, әдептілік пен ар-ҧяттың, әділдік пен шыншылдықтың, қайырымдылық 

пен қамқорлықтың нәрін сіңіретін ҧстаздардың еңбегі адал, қоғам алдында оларға 

жҥктелген міндеттің салмағы қара тастан да ауыр. Біздің ҧстаздарымыз әрқашан да бҧл 

межеден абыроймен ӛтіп, ӛздеріне артылған жауапкершіліктің мәнін терең тҥсініп, ҥнемі 

ізденіс пен дамудың, жетілудің жолында еңбек етуде. 

Мектепті басқару туралы біршама пікірлерді келтіре отырып, барлығының да 

басшының ҧжыммен тығыз байланыста, бір-бірімен жақын қатынаста болғанын 

қҧптайтынын байқауға болады. Сондай-ақ, тиімді басқару басшының бастамашылдығы 

мен ӛзінің шығармашылық қабылетін қолдана білу деңгейіне де байланысты екендігі 

анық. Осы ретте бҧрынғы даналардан жеткен бір тәмсілді келтіре кетсек: 

«Дәуіт әрі пайғамбар, әрі патша болыпты. Ол әділ патша атанамын деп, жҧпыны 

киініп, елді аралап жҥретін. Кездескен адамынан: 

– Патшаңыз қандай кісі? – деп сҧрайды екен. Олар жарыса. 

– Патшамыз ӛте әділ. Біреуге қылдай қиянат қылған емес. Тақта отырса да, елдің 

жағдайын бес саусағындай біліп отырады. Кӛреген әрі ақылды, – деп мақтаса, кӛңілі 

марқайып қалады екен. Бір кҥні базардағы етікшіден: 

– Патшаңыз қалай жақсы ма? – деп сҧрады. Қарт: 

– Жоқ, нашар. Ҥнемі елді аралап, қыдырып жҥреді. Жаны қиналып кәсіп қылмайды. 

Халықтың есебінен ішіп-жейді, – деді. Бҧл сӛз Дәуіттің жҥрегіне ауыр тиді. Ол Қҧдайға: 

– Иә, Алла, нанымды адал тауып жейін. Маған ӛнер ҥйрет, – деп жалбарынды. Алла 

оған сҥйек тістеген бір итті жіберіп: 

– Ақылды болсаң, осы иттен кәсіп ҥйрен, – деді. Дәуіт «ит маған не ҥйретеді?» деп 

қомсынып тҧрды. Сол кезде ит алдыңғы екі аяғын айқастырып, сҥйек мҥжиді. Дәуіт иттің 

аяқпен жасаған амалына қарап, қысқаш ойлап табады. Жаңа сайман темірді қысуға ӛте 

ыңғайлы боп шыға келеді. Ҧлық Алла ит екеш иттен де арланбай ӛнер ҥйренгені ҥшін оған 

риза болып, ҧсталық қасиет дарытады. Дәуіт ҧсталықты кәсіп етіп, адал нан табады. Ол 

кӛптеген қҧрал-сайман жасап, елдің игілігіне жаратады. Сырға, білезік соғып, зергерлікті 

дамытады. Осылайша, ел арасында «Зергердің пірі – Дәуіт пайғамбар» деген сӛз қалыпты» 

[7,163]. 

Міне, осы тәмсілден жоғарыда айтылған креативтілікті, сыни ойлау мен 

коммуниативтілікті, командада жҧмыс істеудің кӛркем ҥлгісін кӛруге болады. Яғни, ӛзі 

патша бола тҧра, әрдайым ҧжымның арасында болып, олардың тілегін, қалауын естігісі 

келеді, ӛз ісіне ҥнемі сыни кӛзқараспен қарап, ӛз бойындағы кемшілікпен кҥресуге 

арланбайды. Халқымен, ӛзіне бағыныштылармен тығыз қарым-қатынаста болуды 

қалайды, бір кісінің ескертуін орындау ҥшін жаңа нәрсені ҥйренуден, жоқтан бар жасаудан 

қорықпайды. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасының аясында ҧлттық кодтың мәні 

халық-ауыз әдебиетінде, қисса-дастандарда жатқандығы, оларды қайта жаңғыртып, тәлім-

тәрбие алып, ӛмірлік тәжірибемізге ендіру керектігі айтылады. Адамзат баласы тарихи 

тізбекте ӛмір сҥретіндіктен оған ӛз ата-бабасынан мирас болған салт-дәстҥр, әдет-ғҧрып, 

ауыз әдебиеті ҥлгілерінің тәрбиелік әсері ерекше. Санасына сілкініс жасап, қазіргі қоғамда 

небір терминдермен, тҥрлі әдіс-тәсілдермен тҥсіндіру қиын жайттарды бір ғана тәмсілмен 

шебер жеткізе қояды. 

Қорытындылар. Ойымызды осы жерден қорытындылайтын болсақ, қазіргі білім 

берудегі басқарудың мәні – педагогикалық ҧжыммен санаса білу, әрбір мҧғалімнің ғана 

емес, әрбір ата-ананың, әрбір оқушының қалауын тыңдап, солардың ыңғайына қарай 
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әрекет ету. Мектеп қҧрылымын басқаруда ынтымақтастық, ізгілік, тҧлғалық бағдар, 

даралау мен саралау, тиімділік пен нәтижелік ҧстанымдарына сҥйену болып табылады. 

Әсіресе, оңтҥстіктегі бала саны кӛп білім мекемелерін басқаруда басшы барынша 

мәмілеші, толерант, отбасындағы татулық пен бірлікті сақтауға тырысатын қамқор анадай 

мейірімді бола білуі керек. Қазіргі мектепті басқарудың мәні – оқыту мен тәрбиелеудегі оң 

нәтижеге қол жеткізуде оқушылар мен олардың ата-аналарына педагогтардың мақсатты 

тҥрде ықпал етуі болмақ. Сонда ғана білім биігін бағындыратын саналы ҧрпақ, тамырынан 

ажырамайтын намысты азамат, мәңгілік елдің туын жықпас ӛр тҧлғаларды тәрбиелей 

аламыз. 
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Аннотация. В данной статье говорится о культуре управления в современной системе 

образования, требованиях к личности , профессионализму руководителя.Культура управления 

руководителем школы зависит от усвоения ценностей и технологий в образовании, умения вести 

себя в любой деятельности как творческую личность и умелый лидер.Речь идет о консолидации 

всех участников учебно-воспитательного процесса в одном центре, организации и координации 

целенаправленной мобилизации на пути достижения наилучших результатов.Также необходимо 

постоянно связывать содержание образования с социальной, культурной, природной, 

производственной средой.Надо обратить особое внимание на то, что знания приобретаются не 

только в теории, но и в жизни по необходимости.Было сказано об отсутствии представления о 

соблюдении общепринятых границ управления и неукоснительных правил, умении руководителя 

школы использовать лидерские способности с учетом современных требований к среде и 

обществу. 

Abstract.This article discusses the management culture in the modern education system, the 

requirements for the personality and professionalism of the leader. The management culture of the leader 

of the school depends on the assimilation of values and technologies in education, the ability to behave in 

any activity as a creative person and a skilled leader. It is about consolidating all the participants in the 

educational process in one center, organizing and coordinating targeted mobilization on the path to 

achieving the best results. Also necessary to constantly connect the content of education with the social, 

cultural, natural, industrial environment. Particular attention should be paid to the fact that knowledge is 

acquired not only in theory, but also in life as necessary. It was said about the lack of understanding of the 

observance of generally accepted boundaries of management and rigorous rules, the ability of the school 

principal to use leadership abilities taking into account modern requirements for the environment and 

society. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С  ПОДРОСТКОВЫМИ  ДЕВИАЦИЯМИ 

 

Введение 

В возрастной и социальной психологии подростковый возраст считается одним из 

значимых и сложных на жизненном пути человека. Физиологические возрастные 

изменения, акцентуации характера, формирование личностных новообразований влекут за 

собой изменение поведения подростка. Под влиянием внутренних и внешних факторов 

развития существует риск развития в подростковом возрасте различных поведенческих 

отклонений.  

Актуальность проблемы отклоняющегося поведения обусловила возникновение в 

рамках психологии особого направления – психологии девиантного поведения. В 

последние годы интерес к проблеме отклоняющегося поведения значительно возрос, что 

отразилось в необходимости более тщательного исследования причин, форм, диагностики 

девиантного поведения, поиска более эффективных мер социального контроля – 

превентивных, профилактических, коррекционных, реабилитационных и др. Это 

стимулировало заметное развитие теории психологии девиантного поведения и 

обусловила проявление исследовательского интереса к еѐ основными направлениями 

более широкого спектра специалистов-психологов, педагогов, юристов, медицинских 

исоциальных работников. 

В зарубежной науке психология девиантного поведения сложилась как 

самостоятельная научная и учебная дисциплина. В нашей стране эта наука находится  на 

пути формирования и развития [1].   

 

Теоретическая часть 

Разработке данной проблемы берет начало в социологических и 

криминологических трудах, из которых особого внимания заслуживают труды таких 

авторов, как Ч. Беккарна, М.Вебер, Э. Дюргейм, О. Конт, Ф. Милиз, Ф. Мертон, А. 

Сорокин, Э. Ферри, Э. Фролин и др. Из отечественных учѐных следует назвать А.А. 

Александрова, Б.С. Братуся, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, С.И. Голода, В.П. Кащенко, 

И.С. Кона, В.Н. Кудрявцева, Ю.А. Клейберга, А.С. Макаренко, Е.В. Руденского, С.Г. 

Шацкого, М.Г. Ярошевского и др. учѐных.  

Тем не менее ни у зарубежных, ни у отечественных авторов нет единой точки 

зрения по поводу самого термина «отклоняющееся поведение». Одни исследователи 

считают, что речь должна идти о любых отклонениях от одобряемых обществом 

социальных норм, другие предлагают включить в это понятие только нарушения правовых 

норм, третьи различают виды социальной патологии (наркозависимость, алкоголизм др.), 

четвѐртые – социальное творчество. Исходя из их совокупного мнения, можно 

охарактеризовать отклоняющееся поведение, как «поведение, которое идѐт вразрез с 

институционализированными ожиданиями, то есть с ожиданиями, разделяемыми и 
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признаваемыми законами внутри социальной ситстемы» [2]. 

Ж.Н. Филлер определяет девиантное поведение типом культуры, действующей в 

данной социальной системе: если ценности и нормы меняются, то само определение 

девиации также видоизменяется. При этом он утверждал, что девиация – это 

сконструированная социальная реальность, которая не является простым результатом 

нормативных процессов, но может содержать структурирующие элементы и составлять 

потенциальный фактор социального изменения. 

В психолого-педагогической литературе при характеристике действий и поступков 

детей и подростков, не соответствующих общественным нормам и правилам, 

используются понятия «правонарушение», «противоправные действия», 

«безнравственный проступок», «девиантное поведение». 

. Поведение человека выступает не только как сложный комплекс видов его 

социальной деятельностей, с помощью которых опредмечивается окружающая природа, 

но и как общение, и как практическое взаимодействие с людьми в различных социальных 

структурах. Причем на любом уровне и при любой сложности поведение личности 

существует взаимозависимость между: а) информацией о людях и межличностными 

отношениями; б) коммуникацией и саморегуляцией поступков человека в процессе 

общения; в) преобразованиями внутреннего мира самой личности. Это необходимо 

учитывать при оценке и характеристике отклоняющегося поведения подростков, при 

определении причин и условий, его обуславливающих.[3]. 

Экспериментальная работа и психолого-педагогические исследования ученых 

последнего десятилетия показали, что у подростков с девиациями преобладает 

общественно-отрицательная, экономическая направленность, определяющая жизненную 

позицию: склонность к развлечениям, праздному образу жизни, погоне за удовольствиями. 

Так, по данным исследований более 73% несовершеннолетних курят, 59% употребляют 

спиртные напитки, 10% употребляют наркотики. У подростков, совершающих 

правонарушения существенно деформированы духовные, познавательные и эстетические 

потребности. У них отсутствует интерес к знаниям, к учебной деятельности (у 45%), они 

бесцельно проводят свободное время, не занимаются общественно-полезной 

деятельностью (73%). В силу неразвитости познавательных интересов и отрицательного 

отношения к школе у данной категории подростков довольно низок уровень нравственно-

правовой культуры [4]. 

В специальной психолого-педагогической литературе, анализирующей 

правосознание подростков с девиантным поведением, выделяются нижеперечисленные 

его особенности: 

Во-первых, это мнимая осведомлѐнность в уголовном законодательстве. Правовая 

практика и результаты исследования показывают ограниченность этих знаний, отсутствие 

четкости представлений о правовых нормах. 

Во-вторых, подростки испытывают затруднения в сопоставлении своего поведения 

и требований закона. Они склонны рассматривать свой поступок как невинную шалость.  

В-третьих, несовершеннолетние подростки не умеют применять правовые знания в 

конкретной ситуации. 

В-четвѐртых, при оценке или характеристике того или иного противоправного 

поступка подростки руководствуются не нормой закона, а мотивом действия. 

В-пятых, наблюдается зависимость правосознания несовершеннолетних от 

внимания взрослых и более авторитетных для них людей или воздействие мнения группы. 

Таким образом, отклоняющееся поведение подростков- довольно сложное и 

содержательное понятие, включающее девиации в поведении, начиная от элементарных, 
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простых нарушений порядка до совершения серьѐзных проступков, граничащих с 

нарушением законодательства. В психолого-педагогических источниках и практике 

общеобразовательной школы к подросткам с отклоняющимся поведением включают всех 

психически здоровых детей (с отклонениями в пределах нормы), но имеющих проблемы 

(задержки, отставания) в нравственном, умственном, эмоционально-волевом развитии 

вследствие недостатков и просчѐтов воспитания (семейного или общественного), 

неблагоприятной ситуации развития в тот или иной период онтогенеза и в силу этого не 

поддающихся обычным мерам педагогического воздействия. 

 

Экспериментальная часть 

Опытно-экспериментальная работа по профилактике девиантного поведения 

подростков проводилась на базе школы-гимназии №1 г.Шымкента в период практики 

студентов 3 курса специальности «Педагогика и психология» ЮКГУ им.М.Ауезова. В 

эксперименте принимали участие 20 детей подросткового возраста, 10из них в 

контрольной группе и столько же  в экспериментальной группе. 

Целью исследования является выявление уровня проявления девиантного поведения 

подростков. Поставленная цель определила постановку  следующих задач:  

-подобрать методику для определения уровня проявлениядевиантного 

поведения детей подросткового возраста; 

-провести диагностическую работу с подростками; 

-проанализировать полученные результаты. 

Для решения поставленных задач была использована методика для диагностики 

уровня проявления девиантного поведения подростков, предложенная А. Басса и А. Дарки 

[4,5]. Методика представляет собой опросник, содержащий перечень утверждений, 

позволяющий выявить степень выраженности агрессии уподростков. 

К методике прилагается следующая  инструкция: «Уважаемый участник, 

Вашему вниманию предлагается перечень утверждений, ответьте «да» если согласны с 

данным утверждением, или «нет», если с утверждением не согласны». В методике, 

дифференцирующей проявления агрессии, в качестве основных были выделены 

следующие типы реакций: 

Чувство вины – выражает допустимую позицию субъекта, что он является 

нехорошим человеком, а также ощущаемые им угрызения совести. 

Вербальная агрессия – представление отрицательных эмоций как через форму (визг, 

крик), так и через содержание словесных ответов (угрозы, проклятия). 

Подозрительность – в диапазоне от недоверия и предосторожности по отношению к 

людям до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред. 

Обида – ревность и злоба к находящимся вокруг за реальные и выдуманные 

действия. 

Негативизм – оппозиционная манера поведения от пассивного сопротивления до 

активной борьбы против установившихся законов и обычаев. 

Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем 

возбуждении (грубость, вспыльчивость). 

Косвенная агрессия – окольным путѐм направленная на другое лицо или ни на кого 

не направленная. 

Физическая агрессия – применение физической силы против другого лица. 

Интерпретация и обработка результатов проводится в баллах. Подсчитывается 

количество согласий с положениями. За норму агрессивности берется величина еѐиндекса 

в интервале от 17 до 25. Для эффективного анализа разработаны уровни проявления 

тенденций: 

низкий – от 0 до 17 согласий с утверждениями; 
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средний – от 17 до 25 согласий; 

высокий – от 25 до 75 согласий с утверждениями. 

Результаты подсчета и обработки ответов, полученных в ходе исследования, 

представлены в таблице1. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Таблица 1. Результаты иссоедования степени агрессивности у подростковв%. 

 

Уровни Форма агрессии Экспериментальная Контрольная 

  группа группа 

Высокий Физическая 40 30 

Средний агрессия 30 30 

низкий 

 

30 40 

Высокий Косвенная 40 20 

Средний агрессия 40 40 

низкий 

 

20 40 

Высокий Раздражение 50 30 

Средний 

 

40 40 

низкий 

 

10 30 

Высокий Вербальная 40 30 

Средний агрессия 50 40 

низкий 

 

10 30 

 

Из представленных результатов видно, что достаточно высокий уровень физической 

агрессии составил 40% у детей экспериментальной группы и 30% у детей контрольной 

группы; средний уровень составил 30% у детей экспериментальной группы и 30% у детей 

контрольной группы; низкий уровень составил 30% у детей экспериментальной группы и 

40% у детей контрольной группы. 

Высокий уровень косвенной агрессивности составил 40% у детей 

экспериментальной группы и 20% у детей контрольной группы; средний уровень составил 

40% у детей экспериментальной группы и 40% у детей контрольной группы; низкий 

уровень составил 20% у детей экспериментальной группы и 40% у детей контрольной 

группы. 

Высокий уровень раздражения составил 50% у детей экспериментальной группы и 

30% у детей контрольной группы; средний уровень составил 40% у детей 

экспериментальной группы и 40% у детей контрольной группы; низкий уровень составил 

10% у детей экспериментальной группы и 30% у детей контрольной группы. Высокий 

уровень вербальной агрессии составил 40% у детей экспериментальной группы и 30% у 

детей контрольной группы; средний уровень составил 50% у детей экспериментальной 

группы и 40% у детей контрольной группы; низкий уровень составил 10% у детей 

экспериментальной группы и 30% у детей контрольной группы. 

 

Выводы 

Таким образом, имеются основания для проведения профилактической работы.Для 

решения  задач и достижения цели предупреждения девиантного 

поведения нами был применѐн психологический тренинг со специально подобранным 
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комплексом игровых технологий.Предлагаемый комплекс игровых 

упражненийспособствуют формированию в подростках навыков уверенного поведения, 

адекватных представлений о своей личности; обучениюнавыкамвзаимопомощи, 

поддержки; мотивируют к развитию 

личностных качеств и коммуникативных навыков, эмпатии;обучают конструктивному 

способу решения проблем. [6,7]. 

Тренинг основывается на принципах управления своим собственным чувственно-

эмоциональным состоянием, формирования навыков общения, самопознания и 

самоопределения.Проведение профилактической работы с подростками имеет свою 

специфику, в частности,основными критериями эффективности принято 

считатьлогичность, последовательность, дифференцированность и комплексность. 

Таким образом, профилактика  девиантного поведения будет 

эффективнойприследующих условиях:использование активных методов 

профилактической деятельности, применение тренинговых и игровых технологии, 

специально подобранных упражнений,обучение подростков социально-значимым формам 

поведения в социуме. 
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Тҥйін: Жас ерекшелік және әлеуметтік психологияда жеткіншек кезеңі тҧлға жолындағы 

ең маңызды және кҥрделі болып саналады. Жас ерекшеліктеріне байланысты физиологиялық 

ӛзгерістер, кейіпкерлердің екпіндері, тҧлғалық қасиеттерінің қалыптасуы жеткіншектердің мінез-

қҧлқының ӛзгеруіне әкеледі. Ішкі және сыртқы даму факторларының әсерінен жеткіншек кезіндегі 

әртҥрлі мінез-қҧлық ауытқуларының пайда болу қаупі бар. 

Жеткіншектердің мінез-қҧлқындағы девиантты мінез-қҧлық проблемасының ӛзектілігі 

психология шеңберіндегі ерекше бағыттың - девиантты мінез-қҧлық психологиясының пайда 

болуына әкелді. Соңғы жылдары девиантты мінез-қҧлық проблемаларына қызығушылық едәуір 

ӛсті, бҧл девиантты мінез-қҧлықтың себептерін, формаларын, диагнозын, әлеуметтік бақылаудың 

тиімді шараларын - профилактикалық, коррекциялық, тҥзету, қалпына келтіру және т.б. зерттеулер 

жҥргізу қажеттілігінен кӛрінеді. бҧл девиант психологиясы теориясының айтарлықтай дамуын 

ынталандырды. мінез-қҧлық және психологтар, педагогтар, заңгерлердің,денсаулық сақтау және 

әлеуметтік қызметкерлердің кең ауқымында оның негізгі бағыттарын зерттеу қызығушылығының 

пайда болуына себеп болды. 

Жоғарыда айтылғандарға негізделе отырып, бҧл мақалада жеткіншектердің девиантты 

мінез-қҧлқының алдын-алу жҧмыстарының психологиялық-педагогикалық аспектілері 

қарастырылады. Зерттеліп жатқан мәселенің ӛзектілігін баса кӛрсете отырып, авторлар 

тәжірибелік жҧмыстарға негізделген практикалық шешімді ҧсынады. 
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тҥзету жҧмыстары,девиация, коррекция. 

Abstract: In age and social psychology, adolescence is considered one of the most significant and 

complex in the human path. Physiological age-related changes, character accentuations, the formation of 

personality neoplasms entail a change in adolescent behavior. Under the influence of internal and external 

development factors, there is a risk of developing various behavioral deviations in adolescence. 

The urgency of the problem of deviant behavior of children of teenage behavior has led to the 

emergence of a special direction in the framework of psychology - the psychology of deviant behavior. In 

recent years, interest in the problem of deviant behavior has grown significantly, which is reflected in the 

need for a more thorough study of the causes, forms, diagnosis of deviant behavior, the search for more 

effective measures of social control - preventive, preventive, corrective, rehabilitative, etc. This 

stimulated a noticeable development of the theory of psychology of deviant behavior and caused the 

manifestation of research interest in its main areas of a wider range of specialists - psychologists, 

educators, legal ists, health and social workers. 

Based on the foregoing, this article discusses the psychological and pedagogical aspects of the 

preventive work of deviant behavior of adolescents. Emphasizing the relevance of the problem under 

study, the authors propose a practical solution based on experimental work. 

Keywords: adolescence, deviant behavior, preventive measures, correctional work, deviation, 

correction. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ АЛЬ-ФАРАБИИ  

ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ,  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются основные труды Аль-Фараби, в которых освещаются 

психологические взгляды философа. Психологические идеи великого мыслителя содержатся 

также и в многочисленных его произведениях, напрямую не связанных с психологией. 

Познавательные процессы, связанные с чувственной ступенью познания, являются различными 

формами отражения предметов и явлений окружающей действительности. Оригинальные мысли 

высказывал ученый и об индивидуальных особенностях людей. Идеи аль-Фараби оказали большое 

влияние на формирование мировоззрения мыслителей всех времен. По мнению аль-Фараби, 

процесс познания состоит из двух ступеней (ощущение и мышление), которые отображают 

различные стороны объектов: первая отображает их внешние, изменчивые свойства (акциденции), 

вторая - существо предметов (субстанция). Опираясь в своем учении на аристотелизм, аль-Фараби 

придерживается мнения о полной возможности познания человеком внешнего мира. 

Ключевые слова: психологические воззрения аль-Фараби, психологические науки, 

человеческие общества, душа, познавательные процессы, государственная политика в Республике 

Казахстан    

 

В истории становления и развития психологической мысли Казахстана огромная 

роль принадлежит выдающемуся ученому - энциклопедисту, выходцу из казахской степи 

Абу Насру аль-Фараби. Он является одним из основоположников философско-

психологической мысли, возникшей на Ближнем и Среднем Востоке. Его учение оказало 

огромное влияние и на развитие духовной культуры народов Центральной Азии и 

Казахстана. Нет почти ни одной отрасли знания, в которой бы он не оставил глубоких 

суждений, метких наблюдений и гениальных догадок. Еще при жизни он получил 

прозвание «Второй учитель» (второй после Аристотеля). Фараби оставил огромное 
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научное наследие: ему принадлежит около 200 научных трактатов, написанных на 

арабском и переведенных на различные языки мира (персидский, еврейский, турецкий, 

латинский, английский, немецкий, французский, испанский, русский, казахский, 

узбекский и др.) [1;с.23]. 

Фараби является автором многочисленных трактатов по психологии. Основные его 

работы по психологии:  

«Трактат о сущности души» 

«Слово о сновидении» 

«О силе души» 

«Ум и понятие» 

«Слово об уме юных» 

«Слово об уме взрослых» 

«О темпераменте» и др. 

Психологические идеи великого мыслителя содержатся также и в многочисленных 

его произведениях, напрямую не связанных с психологией. В этой связи большой интерес 

представляют такие его труды, как «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», 

«Существо вопросов», «О сущности разума», «О происхождении наук», «Основы 

мудрости» и др. Многие страницы его психологических трудов посвящены проблеме 

души и тела.  

По аль-Фараби, душа и тело находятся в абсолютном единстве. В своем трактате 

«Существо вопросов» он выступает против Платона, считавшего душу первичной и 

предшествующей телу. «Душа, - писал Фараби, - не может существовать раньше тела, как 

это утверждает Платон». Душа возникает одновременно с телом, не может быть две души 

в одном теле, и она не может преселяться из одного тела в другое. Состояние тела влияет 

на состояние души. Для сохранения нормального состояния души и выполнения ею своих 

функций, необходимо здоровое тело. 

Ученый утверждал о вечности души, считая, что она не умирает вместе с телом, а 

остается вечно живой. Он полагал, что, хотя тело разлагается, душа не исчезает, она 

уходит в вечность и никогда не возвращается и не перевоплощается. Покидая тело 

человека, душа объединяется с такими же другими душами, объединяется и все духовное, 

приобретенное ими, составляя мировую душу. Бессмертны души добродетельных и 

сведущих людей, тогда как души людей невежественных смертны. 

Главная заслуга аль-Фараби в трактовке этой проблемы заключается в следующем: 

выступая против учения Платона о душе, он делает попытку защитить устои 

материалистической теории отражения, правильно объясняя суть процесса развития 

психической жизни, в отличие от Аристотеля склоняется к мысли, что мозг в какой-то 

степени участвует в управлении психической деятельностью человека, то есть, 

подчеркивает зависимость душевных сил от телесного органа.  

Центром человеческой души (ан нафс ал инсайнийн) Фараби считает не мозг, а 

сердце. Сердце является главным органом, который не управляется никаким другим 

органом тела. Затем идет мозг. Он также главный орган, но господство его является не 

первичным, а вторичным, потому что, управляя всеми другими органами, он сам 

управляется сердцем.  

В мозгу аль-Фараби выделял отдельные нервные центры. «Посредством одной из 

своих частей (мозг) уравновешивает теплоту, способствующую воображению; 

посредством другой - то, что способствует мышлению; и посредством третьей - то, что 

способствует сохранению в памяти и воспоминания».  

Дифференцируя нервы по выполняемой ими функции, аль-Фараби различал нервы 

двух видов:  

- чувственные  
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- двигательные  

По-видимому, он знал о существовании нервных узлов в сердце и спинном мозгу, 

именно этим можно объяснить его высказывания в «Трактате о взглядах жителей 

добродетельного города»: многие из этих нервов в самом сердце имеют корни, 

посредством которых они черпают из мозга то, что сохраняет их силы. Многие другие 

корни берут начало в спинном мозгу, верхняя часть которого связана с головным мозгом. 

По мнению Фараби, душа делится на действующую, или на движущую (ал куууат 

ал-мухаррина), и познающую силу. Движущие силы присущи всей живой природе 

(растения, животные, люди), так как все они имеют способность к движению. Познающие 

же силы имеются только у людей и животных, они способны отражать в мозгу 

окружающий мир. Растения не имеют такой способности, поэтому они не входят в эту 

группу. 

Человек, считает Фараби, овладевает, прежде всего, питающей силой (ал куууат ал-

газийа), под которой он подразумевает телесное строение организма. Люди имеют также 

душевную силу, которая делится в свою очередь на два вида: 

Первую из них он называет «внешней душевной силой», или «силой ощущений» (ал 

куууат ал-хасса), которая возникает при непосредственном воздействии внешних 

предметов на органы чувств (осязание, вкус, слух, зрение, обоняние).  

К «внутренней душевной силе» относятся сила воображения (ал куууат ал-

мутахайила)/ память, представление, воображение/, стремящаяся, или побуждающая (ал 

куууат ан-нузуийа), и разумная, или мыслящая (ал куууат ан-натика) сила. 

По мнению аль-Фараби, процесс познания состоит из двух ступеней (ощущение и 

мышление), которые отображают различные стороны объектов: первая отображает их 

внешние, изменчивые свойства (акциденции), вторая - существо предметов (субстанция). 

Опираясь в своем учении на аристотелизм, аль-Фараби придерживается мнения о полной 

возможности познания человеком внешнего мира. 

Преимущество человека перед животным аль-Фараби видит в том, что человек в 

отличие от других животных обладает особыми душевными способностями, высшей 

формой которых является речь и разум. 

Познавательные процессы, связанные с чувственной ступенью познания, являются 

различными формами отражения предметов и явлений окружающей действительности. 

Душевные силы не существуют оторванно от материи, они не привносятся в человеческий 

организм извне. Познание частно-конкретных вещей осуществляется через ощущение, 

восприятие, воображение, воспоминание и другие психические функции. Вот что пишет 

он о природе ощущений: «Ощущаемое ощущается вместе с другими качествами, которые 

постигаются в этих телах осязанием, как тепло и холод, сырость или сухость, и то, что 

вытекает из них или некоторых из них как твердость и мягкость, гладкость и 

шероховатость; или постигаемые вкусом - таковы обладающие одним вкусом: сладостью, 

горечью или другими; или постигаемые зрением - таковы обладающие видом… Но 

постигаемое осязанием связано с теплом, холодом или другими осязаемыми, а 

постигаемое зрением связано с белизной, чернотой и другими видами». 

Обращает на себя внимание трактовка аль-Фараби обусловленности ощущений 

физическими раздражителями и теми физиологическими процессами, которые имеют 

место в чувственных нервах. Такими раздражителями он называет свет для зрения, 

атмосферные колебания для слуха и т.д. Фараби характеризует наше познание как 

непосредственное отражение, как отпечаток реального предмета в форме конкретных 

образов. Ощущения являются начальным и необходимым источником знания. ( «Кто не 

ощущает, тот ничего не познает и ничего не понимает»). Истинность их заключается в 

соответствии возникающих образов реальным предметам, существующим вне и 

независимо от сознания человека. Чем сильнее раздражение, тем дольше сохраняются 
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образы ощущений, многообразие человеческого ощущения полностью зависит от 

разносторонних особенностей свойства бытия и внешнего мира. 

Под функцией восприятия аль-Фараби понимает строение частных конкретных 

предметов в виде образов, далее получаемые разрозненные ощущения оформляются им в 

единое целое. Акт восприятия не мыслится без особого анатомического аппарата, 

состоящего из периферической и центральной частей и соединяющих их нервных 

проводников, воспринимающиеся качества признаются принадлежащими самим вещам. 

С чувственным этапом познания аль-Фараби связывает память и представление, 

которые занимают промежуточное место между ощущением и разумом, т.е. 

мыслительным процессом. Память сохраняет в себе полученные материалы от мышления 

и представления, с ее помощью человек увеличивает запас своего знания, обогащает свой 

жизненный опыт. Она помогает ему избегать вредного и стремиться к полезному. Однако 

опора только на память часто приводит человека к заблуждению, неверным выводам, так 

как она основана на частных вещах.  

В мышлении человек познает глубинную сущность ощущаемых предметов. 

Мышление тесно связано с речью. Мышление - общечеловеческое, на него не могут 

оказать влияние ни религиозные, ни расовые, ни национальные признаки. Мыслительная 

деятельность - высшее проявление творческой активности человека. Мышление способно 

организовать и дисциплинировать природные инстинкты и аффекты человека. В отличие 

же от чувственного восприятия мышлению «свойственно понимание, а не просто 

отражение и закрепление отраженных образов, так как понимание - это действие, 

связанное с познанием сущности, общих правил и законов». В мышлении аль-Фараби 

предпочтение отдает процессу понимания. «Понимать лучше, - писал он, - чем учить 

наизусть, так как зубрить наизусть связано со многими словами и именами людей, и это 

бесконечно, в них нет пользы никому…понимание связано с обобщениями (выявлением) 

сущности и законов…понимать лучше, чем знать наизусть» (из трактата аль-Фараби 

«Вопросы и ответы на них»). 

Ученый считал нужным разграничивать речь на внешнюю и внутреннюю. К 

внутренней речи он относил умопостигаемые сущности, создаваемые в душе человека 

через понимание, а внешней речью называл выражение языком того, что находится в уме. 

Проводя грань между мышлением и языком, аль-Фараби подчеркивал коммуникативную 

роль языка, выступающего в качестве орудия общения. Анализируя слово как внутреннее 

явление, он дает интерпретацию логического и грамматического подхода к этому 

феномену. Признавая общезначимый характер мышления, наличие общего для всех людей 

логического строя мышления, аль-Фараби рассматривал логические правила как некие 

общие, универсальные правила для слов всех языков, а грамматические правила - как 

относящиеся к словам определенного языка.  

По мнению аль-Фараби, воображение выполняет двоякую функцию. Во-первых, оно 

фиксирует внешние образы предметов и комбинирует их в новые образы. Во-вторых, оно 

подготавливает материал для мышления. Ученый раскрывает влияние воображающей 

силы на сновидение. Сновидение происходит вследствие возбуждения образов, 

сохраняемых и регулируемых воображающей силой, и случается порой так, что во сне 

человек видит то, что происходит в жизни, наяву. Фараби дает научные объяснения 

причины возникновения сновидений, считая их своеобразным отражением объективной 

деятельности в нервах человека. К основным качествам воображающей способности 

относятся: сохранение форм, имитации, анализ и синтез. 

Эмоционально-волевые процессы, по мнению аль-Фараби, не являются 

самостоятельной душевной силой. Так, страсти, аффекты («стремящаяся сила») лишь 

окрашивают различные душевные силы, приводят организм человека в движение. Эмоции 
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особенно ярко проявляются в телесных выражениях человека. Например, при стыде 

человек краснеет, при страхе лицо становится бледным. 

В своем учении о душевных силах аль-Фараби не выделяет волю в самостоятельный 

психологический акт. Проблему воли он рассматривает в морально-этическом плане. Воля 

- это желание, возникающее из ощущения и воплощающееся в стремлении. Но, как 

считает аль-Фараби, это лишь первая воля. Вторая воля возникает из воображения и 

подчиняет себе желание. Возникнув на базе воображения, вторая воля открывает простор 

для приобретения первых знаний, результатом чего является возникновение третьей воли. 

Последняя воля - это желание, возникающее из «говорящей силы» человека. Эту волю 

аль-Фараби назвал «силой выбора» (ыктияр). Она характерна только для человека. 

Посредством такой воли он может отличать хорошее от плохого, прекрасное от 

безобразного. При помощи силы выбора человек способен достичь счастья, так как она 

дает возможность отличать добро от зла и стремиться к первому, уклоняясь от второго. 

Учение аль-Фараби о познавательных процессах человека играли значительную роль 

в эпоху раннего средневековья и содействовали освобождению науки от влияния религии, 

а также развитию материалистического учения о психике человека. 

Оригинальные мысли высказывал ученый и об индивидуальных особенностях 

людей. Говоря о различиях психических особенностей, он ищет корень этих различий в 

строении тела. В частности, он писал: «Так как тела бесконечно различаются друг от 

друга, то души также бесконечно различаются друг от друга…Состояние души зависит - у 

одних в большей, у других - в меньшей степени - от темперамента (темперамент аль-

Фараби рассматривает не в психологическом, а в анатомо-физиологическом плане), и 

поскольку всякое состояние души определяется состоянием того тела, в котором эта душа 

находится, то неизбежно следует, что состояние души должно изменяться с изменением 

тела, в котором она находится. Поскольку же изменчивость тел безгранична, то и 

изменчивость душ также безгранична». По мнению аль-Фараби, у всех людей единая 

натура, но они различаются по своим характерам, подобно тому, как различаются лед и 

кипяток, черное и белое платья. 

Народный характер и причины его возникновения объясняются особенностями 

георафической среды, в которой живет тот или иной народ, а также естественными 

ресурсами (вода, воздух, растения и пр.), которыми он пользуется. Географическая среда 

оказывает влияние на общество через психику людей, связывает психологию людей с 

небесными телами и звездным небом. Рассматривая природные естественные условия как 

средство, воздействующее на формирование психологии народа, аль-Фараби считает, что 

они не оказывают решающего влияния на уровень его общественной организации. В этих 

высказываниях аль-Фараби выступает как знаток и по проблемам этнической психологии. 

По мнению аль-Фараби, человек, прежде всего - общественное существо. Он не 

может жить вне общества, вся его жизнь и деятельность проходит только в обществе 

людей. Поэтому всякое стремление, желание, потребность человека, все его помыслы и 

интересы могут быть удовлетворены только в процессе общения людей, в определенной 

системе этого общения, в той или иной корпорации или ассоциации. Фараби выделял 

человека из всего мироздания как «разумное животное» (хайуан натик), которое никто не 

превосходит. Разумная способность едина для всех, люди имеют естественное равенство 

без различия пола и происхождения. Человека как «общественное животное» аль-Фараби 

рассматривает в двух взаимосвязанных аспектах: 

- как существо «коллективное», то есть необходимо включенное в какую-нибудь 

социальную единицу (семья, квартал, город и т.д.) 

- как существо «индивидуалистическое», т.е. обладающее некоторыми природными 

качествами. 
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Потребность в общении является одним их мотивов, побуждающих человека к 

деятельности. Она играет немаловажную роль и в психическом развитии личности. 

Человек в одиночку не может совершенствоваться. В природе каждого человека, по 

словам аль-Фараби, имеется свойство входить в связи и взаимодействие с другим 

человеком или группой людей в процессе осуществления и использования этих предметов 

и дел. Признание общественной природы человека составляет предпосылку всех его 

психолого-педагогических, этико-социологических рассуждений. Он придает большое 

значение фактору активности в жизни человека. Человек обретает свое «политическое» 

(или гражданское) состояние, входя в политические объединения. Определяя место 

человека в обществе, аль-Фараби тем самым утверждает необходимость «коллективизма», 

вне которого человек лишается своих гражданских атрибутов, а тем самым и достижения 

цели. 

Человеческие общества аль-Фараби делит на два вида: 

- полные (совершенные) 

- неполные (несовершенные) 

Полные, в свою очередь, подразделяются на три вида: 

- великие (ал-узма) 

- средние (ал-уустра) 

- малые (ас-сугра) 

Великое общество - это совокупность обществ всех людей, населяющих землю, 

среднее - это объединение людей в какой-то части земли (народы и народности), малое 

объединяет жителей одного города. Неполные (несовершенные) общества объединяют 

жителей села, квартала, улицы, дома. В социально-психологическом плане нашего 

внимания заслуживают идеи ученого, высказанные относительно неполных обществ, и в 

первую очередь о семье как микрочастицы города. 

В «Афоризмах государственного деятеля» аль-Фараби анализирует структуру семьи, 

считая ее самой маленькой клеточкой общества. В его понимании семья - это органически 

связанные между собой жители одного дома. В нем живут муж и жена, хозяин и слуга, 

родители и дети. Семья на основе своих внутренних ресурсов выполняет воспитательную 

функцию, может оградить человека от сложностей жизни, помочь не только в решении ее 

экономических, но и психологических проблем. 

Моральное воспитание человека нужно начинать с малых лет, а в школе 

воспитательному процессу дать практическую направленность, для чего, прежде всего, 

следует воспитывать и самих воспитателей. По мнению аль-Фараби, глава 

добродетельного города и учитель - оба в одинаковой мере являются воспитателями, 

наставниками. Учитель воспитывает детей, а городской глава - всех жителей города. 

Поэтому они должны быть примерными людьми во всех отношениях. Настоящим 

воспитателем, общепризнанным вожаком может стать лишь тот, кто соединит в себе 

следующие двенадцать врожденных природных качеств: 

- абсолютно совершенные органы, силы которых должны быть хорошо 

приспособлены для совершения действий 

- отлично понимать и представлять себе все, что ему говорится, хорошо 

осмысливать сказанное 

- хорошо сохранять в памяти все, что он понимает, видит, смыслит и воспринимает 

- владеть проницательным и прозорливым умом 

- овладеть выразительным слогом и уметь излагать с полной ясностью все, что он 

задумает 

- иметь любовь к обучению, к знанию, не испытывая ни усталости от обучения, ни 

мук от сопряженного с этим труда 

- быть выдержанным во всем 
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- любить правду, ненавидеть ложь 

- обладать гордой душой и дорожить честью 

- презирать дирхемы, динары (денежные единицы) и прочие атрибуты мирской 

жизни 

- любить от природы справедливость, быть справедливым и к своим, и к чужим 

- быть не упрямым, не проявлять своенравности, но проявлять решительность при 

совершении того, что он считает, и быть при этом смелым, отважным, не знать страха и 

малодушия. 

Помимо этих врожденных качеств, они должны еще обладать и 

благоприобретенными свойствами (способностью посредством силы воображения или 

благоприобретенного интеллекта соединяться с деятельным интеллектом). 

Много интересного заключают в себе взгляды аль-Фараби о филогенезе и онтогенезе 

психики. Заслуживают внимания мысли аль-Фараби, высказанные относительно 

различных ветвей психологических знаний того времени. Так, у него мы находим 

чрезвычайно интересные суждения относительно психологических проблем музыки, 

искусства, эстетики. Следует обратить внимание и на наследие аль-Фараби в области 

медицинской психологии. Проблемы обучения и воспитания в теоретико-

методологическом плане также являются составной частью философско-

психологического, этико-социологического учения мыслителя. Аль-Фараби известен и как 

педагог - методист. 

В наши дни, когда вопросы развития личности, проблемы нравственного 

самовоспитания человека приобретают особую актуальность, необходимо придавать 

важное значение разработке прикладных аспектов личностного самоусовершенствования. 

В этой связи, ученых могут заинтересовать отдельные приемы, методы самовоспитания, 

которые в те далекие времена успешно использовал в своей практике аль-Фараби 

(самовнушение, самонаказание, самоубеждение и т.д.). 

Идеи аль-Фараби оказали большое влияние не только на формирование 

мировоззрения мыслителей Востока (Ибн-Сина, Ибн Рушд, Ибн-Халдун, Низами, Навои и 

др.), но и на развитие прогрессивной философской мысли Европы (Ф.Бэкон, Г.Галилей, 

Р.Декарт, Б.Спиноза и др.). Учение аль-Фараби повлияло и на последующее развитие 

психолого-педагогической мысли народов Средней Азии и Казахстана. Его влияние было 

многосторонним и длительным. Так, в трудах ученых казахской степи Махмуда 

Кашгарского и Юсуфа Баласагунского (XI в.), написанных на тюркском языке, явно 

видны следы рационалистических и гуманистических идей аль-Фараби. Так, в трактате 

Юсуфа Баласагунского «Кудатгу билиг» («Благодатное знание») многие страницы 

наполнены психологическими размышлениями о месте человека в обществе, о характере и 

волевых качествах людей, о пользе и вреде слова, о психологии правителей разного ранга, 

об особенностях тех или иных профессий, об искусстве общения, о психологии различных 

слоев общества и т.д. А в произведениях другого тюркского ученого, уроженца казахской 

степи Махмуда Кашгарского («Диван лугат ат тюрк» - «Собрание тюркских наречий») 

можно почерпнуть немало ценных высказываний о психологии тюркских народов, об их 

языке, об их песнях, загадках, пословицах и поговорках, обычаях, религиозных 

верованиях. В «Словаре» также содержатся многочисленные этнонимы и топонимы, 

образцы народного календаря, астрономические, медицинские, военные и религиозные 

термины, которые являются столь важным историографическим и фактологическим 

материалом для современных этнопсихологических исследований. 

Влияние учения аль-Фараби видно и в произведениях мыслителей Казахстана XIII-

XIV вв. В период монгольского завоевания и распада Золотой Орды (XIII - XIV вв.) было 

создано немало произведений на тюркско-кипчакском языке («Тюркско-арабский 

словарь», «Кодекс куманикус», «Мухаббат-наме», «Гулистан-бит-турки» и др.), 
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содержащих в себе интересные этико-психологические размышления. Так, в «Мухаббат-

наме» Р.Хорезми (XIII в.) имеются такие крылатые выражения, как: «Нет ничего лучше 

терпения», «Верность, в конце концов, обнаружит себя», «Сердца людей тянутся к 

чистоте», «Не строй воздушные замки, это напрасно, глоток воды и кусок хлеба 

достаточны для тебя» и др. А в «Гулистане» Саиф Сараи (XIV в.) писал: «Лучше, если 

человек оставит после себя доброе имя, чем оставит золота полный ларец», «Соперник и в 

таланте увидит порок», «Завистник испытывает огорчение, а щедрые люди постоянно 

проявляют великодушие». В этих и других высказываниях мыслителей казахского 

средневековья мы находим следы фарабиевских влияний. 

Выдающийся поэт - мыслитель второй половины XIX века Абай Кунанбаев был 

хорошо знаком с трудами аль-Фараби. В его произведениях имеется немало созвучных 

идей, как по содержанию, так и по форме изложения. Такие сходства особенно часто 

встречаются в их высказываниях по вопросам этики, педагогики, психологии. 

Идея блага в интерпретации аль-Фараби актуальна в контексте  современного 

казахстанского общества.  Достижение блага выступает ключевым принципом 

программных стратегий государственного  строительства нынешнего Казахстана. Ярким 

свидетельством этому служит План Нации «100  конкретных шагов», в котором четко 

выделены пять президентских реформ, направленных  на форсификацию демократических 

преобразований в нашей республике.  

Особое внимание в Плане Нации «100 конкретных шагов» мы отводим идее 

развития Общества  Всеобщего Труда, которая соответствует деятельной стратегии 

жителей добродетельного города аль-Фараби. Концепция Общества Всеобщего Труда 

была четко прописана Лидером Нации  Н.А.Назарбаевым еще в 2012 году в его 

программной статье «Социальная модернизация: двадцать шагов к Обществу Всеобщего 

Труда». В данной статье Елбасы Республики Казахстан делает акцент на то, что только в 

обществе, высшей ценностью которого является человек, творящий мир вокруг себя 

своим созидательным трудом, возможно  выполнение всех поставленных целей.  

  Лидер Нации отмечает, что достижение процветания  государства возможно также, 

если народ  следует пяти принципам успеха, а именно: эволюционность, общая 

ответственность, партнерское   участие, стимулирование и профессионализм.  

Аль-Фараби написано около 160-ти  известных нам трактатов, а некоторые из них, 

как и всякая классика, не утеряли актуальности до сих пор. Вот, например, выдержка из 

«Трактата о добродетельном городе»: «Город станет тогда добродетельным, когда 

почетное место в нем займут науки и искусства, когда мыслящие люди не только сохранят 

свою честь и достоинство, но своим примером и воздействием на своих сограждан – как 

правителей, так и подданых – сделают все возможное для его совершенства».  
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Тҥйін: Мақалада Әл-Фарабидың психологиялық кӛзқарастарын кӛрсететін негізгі 
еңбектері қарастырылады. Ҧлы ойшылдың психологиялық ойлары оның психологиямен тікелей 

байланысты кӛптеген шығармаларынан да кӛрініс табады. Танымның сезімдік табалдырығымен 

байланысты танымдық ҥрдістер қоршаған ортаның заттары мен қҧбылыстарының әр тҥрлі 

бейнелену тҥрлері болып табылады. Ғалым адамдардың жеке ерекшеліктері туралы да бірегей 

пікірлер айтқан. Әл-Фарабидің ойлары әлемдік ойшылдардың кӛзқарастарының қалыптасуына 

ықпал еткен. Әл-Фарабидің ойынша, таным ҥрдісі екі деңгейден тҧрады: (тҥйсік және ойлау), олар 

нысандардың тҥрлі тҧстарын бейнелейді: алғашқысы олардың сыртқы, ӛзгергіш қасиеттері 

(акциденции), екіншісі – заттардың маңызы (субстанция). Ӛз еңбектерінде аристотелизмге сҥйене 
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отырып, Әл-Фараби адамның сыртқы дҥниені тануының толық мҥмкіндігі туралы кӛзқарасты 

ҧстанады. 

Кілттік сӛздер: Әл-Фарабидың психологиялық кӛзқарастары, психологиялық ғылымдар, 

адамзат қоғамы, жан, таным ҥрдістері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясаты     

Abstract: The article examines Al-Farabi 's main writings, which highlight the philosopher 's 

psychological views. The psychological ideas of the great thinker are also contained in numerous of his 

works, not directly related to psychology. Cognitive processes associated with the sensual stage of 

cognition are different forms of reflection of objects and phenomena of the surrounding reality. Original 

thoughts were also expressed by the scientist about individual peculiarities of people. Al-Farabi 's ideas 

had a major impact on shaping the worldview of thinkers of all time. According to al-Farabi, the process 

of knowledge consists of two stages (feeling and thinking), which display different sides of objects: the 

first shows their external, variable properties (accidence), the second - the substance of objects 

(substance). Relying on aristothelism in his teaching, al-Farabi holds the view of the full possibility of 

man knowing the outside world. 

Key words: psychological views of al-Farabi, psychological sciences, human societies, soul, 

cognitive processes, state policy in the Republic of Kazakhstan 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА: ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ – 
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ҦЖЫМДЫҚ ТӘРБИЕ ТӘСІЛДЕРІН ПАЙДАЛАНУ 

 
Тҥйін: мақалада тәрбие жҧмысына қазіргі заманғы тҧғырлар тҧрғысынан девиантты мінезді 

балаларды тәрбиелеу мәселесі қарастырылған. Мектепте девинатты мінез-қҧлықты балалармен 

жҧмыста ҧжымда және ҧжым арқылы тәрбиелеу принциптінің әлсізденуінің себептері атап 

ӛтілген. Қазіргі мектеп тәрбие жҧмысы тәжірибесінде жеке-дара, тҧлғалық тәрбие беруге артықша 

жоғары баға беру  қиын балалар мәселесінің кҥрделенуіне себепші болғандығы атап ӛтіледі. 

Жалпы білім беретін мектептердің педагогтарымен ӛткізілген зерттеулер олардың басым кӛпшілігі 

ҧжымдық тәрбие беру принциптері мен тәсілдерінің ескіргендігін атап ӛткендігін, тәрбиешілердің 

тек аз ғана бӛлігі девиантты мінез-қҧлықты балалармен жҧмыс барысында ҧжымдық тәрбие  

тәсілдерін пайдаланатындығын кӛрсетеді. Қиын балалармен тәрбие жҧмысында ҧжымдық тәрбие 

беру тәсілдерін жаңғыртуға  тҧғырлар қарастырылып,  олардың бірі ретінде жеке-дара және 

ҧжымдық тәрбиені кіріктіру тәсілі ажратып кӛрсетілген.  Бҥгінгі таңда мектеп тәрбие жҥйесінде  

ҧжымда және ҧжым арқылы тәрбиелеу принципі ескермегендігі, қазіргі тәрбие ҥдерісі 

шындықтары тҧрғысынан,  девиантты мінез-қҧлықты балалармен жҧмыс  мәселесі аясында қайта 

қарауды қажет ететіндігі атап ӛтілген. Девиантты мінез-қҧлықты балалармен тәрбиелік жҧмыс  

ҥдерісінде ҧжымда және ҧжым арқылы тәрбиелеу принципін пайдаланудың педагогикалық 

шарттары тҧжырымдалған. 

Кілттік сӛздер: девиантты мінез-қҧлық, балалар ҧжымы, тәрбиеге жеке-дара тҧрғыдан келу,  

тәрбие тҧғырлары, ҧжымда және ҧжым арқылы тәрбиелеу,  дербес және ҧжымдық тәрбіне 

кіріктендіру, тәрбие жҧмысы. 

 

Қоғамдық тәрбие  тәжірибесінің жетілуі, отбасылық тәрбиеге ерекше назар аудару, 

отбасының дәстҥрлі тәрбиелік орны мен рӛлін жоғары бағалау, әсіресе тәрбие жҧмысында 

жеке-дара, тҧлғаны  дамуытға тәрбиеге бағдарланған  жаңа парадигмалық ҧстанымдар  

мектептегі тәрбие жҧмысындағы кӛптеген мәселелерді оң шешуі қажет болатын. Қазіргі 

тәрбиелік парадигмалар, негізінен оқушы тҧлғасын ӛзіндік дамуы,   ӛз қабілеттері мен 

мҥмкіндіктерін  дамытуы, ӛз ӛмір жолын табуына, бәсекеге қабілетті тҧлға болып 
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қалыптасуы мақсаттарына бағдарланған.  

«Соңғы уақытта педагогика теориясы мен практикасына диалог, ынтымақтастық, 

бірлескен әрекет, ӛзге адамның кӛқзарасын тҥсіну қажеттігі тҧлғаны сыйлау және басқа да 

идеялар еніп, кӛп тҧжырымдамалық және кӛп парадигмалық тҧғырлардың дамуына 

тікелей ықпал етті» [1, 120-б.].  

Бір жағынан, жаңа тәрбиелік тҧғырлар  адамның жеке тҧлғалық потенциалын 

толыққанды дамытуға, әр бір баланың ӛз қабілеттері мен мҥмкіндіктері, ӛз қажеттіліктері 

мен қалауларына орай ӛмір сҥруге даярлау ҥшін ӛте оңтайлы тәрбиелік жҥйелерді әзірлеп, 

іс-жҥзіне асыруға мҥмкіндік береді. XXI ғасырдың басында қоғамды демократияландыру, 

тәрбие жҧмысына гумандық-тҧлғалық қатынастар аясында қалыптасқан мҧндай тҧғырлар 

соңғы жиырма-отыз жыл кӛлемінде ӛзінің кӛптеген артықшылықтарын кӛрсетті.  

Дер кезінде, тәрбиеге  жеке-дара қатынастың теріс жақтары да айқын кӛріне 

басталды. Жастар арасында индивидуализм, эгоизм, ӛз мҥдделері жолында ештеңеден 

қайтпайтын, тек ӛз табысын ойлайтын, жеңіл жолдармен материалдық байлықтар табуға 

қҧндылық бағдарларын алғандар  пайда болды және азаяр да емес. Бҧл мәселе  бҥгінгі 

таңдағы білім беру мекемелердегі  тәрбие жҧмысының ең кҥрделі аспектілерінің бірі – 

девинатты мінез-қҧлықты балалармен жҧмыс бағытында ерекше кӛрініс алуда.  

Ҥлгілі немесе ойдағыдай тәрбие алған балалар ҥшін жеке-дара бағытталған, 

ҧжымдық сипаты аз тәрбие жҥйелерінің әсері онша байқалмас. Бірақ, девинатті мінез-

қҧлықты балалармен тәрбиелік жҧмыста бҧл мәселе ерекше кӛрініс табады.  

Девинатті мінез-қҧлықты балалармен тәрбиелік жҧмыста ҧжымдық бастаулар 

педагогикалық теория мен тәжірибенің кемеңгері Антон Семенович Макаренконың 

педагогикалық қызметі мен еңбектерінде жан-жақты кӛрініс тапқандығы мәлім [2;3;4]. 

«Макаренконы әсемдеп кӛрсету қажет емес, ол оңсыз  да ҧлы. Педагогика ғылымының 

шыңдарынан бірін ӛкілі ретінде, ол ӛзіне дейін педагогика ғылымында жасалынғандармен 

тығыз байланыста болды. Оның тарапынан ғажайып дамытылған және жаңа тҧрғыдан 

пайдаланылған, әуелі  бір немесе басқа тәсілмен  қолданылған – балалар еңбегі, әр тҥрлі 

жастағы оқушылардың бірлестігі, ҧжымды тәрбиелеу ортасы және қҧралы ретінде 

пайдалану және кӛптеген басқалар аз емес» [3,70-б.].  Макаренконың педагогикалық 

мҧрасына алыс шет елдерде де қызығушылық әлі де жоғары. Германия Федератив 

Республикасындағы  Марбург унтиверситетінің «Макарено-реферат» лабораториясы 

тарапынан ҧлы педагогтың толық  шығармалары жиынтығын баспадан шығару 

жҧмыстары жҥргізілуде [4,72-б.]. 

Білім беру мекемелері тәрбиеші-педагогтарының аға ҧрпағы Макаренконы  идеал 

ретінде қарастырады, оның педагогикалық мҧрасын жете біледі, педагогикалық іс-

тәжірибеде оған қайта-қайта бет бҧрады. Педагогтардың жаңа ҧрпағы, негізінен жаңа 

педагогикалық парадигмалар негізіндегі жалпы педагогикалық және әдістемелік 

қҧзыреттіліктерді иелеген. Олар кӛбірек гумандық, тҧлғаға бағдарланған педагогикалық 

тҧғырларды басшылыққа алып педагогикалық іс-әрекет жасайды. Жас тәрбиешілерде 

Н.К.Крупская,  С.Т.Шацкий, А.С.Макаренко, В.А. Сухомлинскийдің есімдерін жақсы 

таныр, оларды оқыған болар. Бірақ, жаңа  жоғары оқу орындарындағы жаңа 

педагогикалық білім беру мазмҧнында ҧжымдық тәрбиенің теориясы мен әдістемесі 

ҥстіртін қарастырылады. Бҥгінгі таңда жоғары педагогикалық оқу орындары оқу жҧмыс 

жоспарларында «Педагогика тарихы» пәні оқытылмайды. Педагогика тарихы мәселелері  

«Педагогика» пәні   бағдарламалық мазмҧнына кірітілген. Дегенмен педагогикалық ой-

пікірдің ҥздік қазыналарын  меңгертуге тым  бағдарламада аз уақыт бӛлінген[5]. Енді 

студент, егер силлабустардағы  ӛзіндік жҧмыс ҥшін тапсырмаларда берілген болса, 

ҧжымдық тәрбие теориясы мен әдістемелерін ӛзіндік игеруі мҥмкін. «Тәрбие жҧмысының 

теориясы мен әдістемесі» пәнінің бағдарламалық мазмҧнында да  ҧжымдық тәрбие 

әдістемесін меңгертуге жеткілікті назар аударылмаған [6]. 
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Ҧжымда және ҧжым арқылы тәрбиелеу әдістемесін  жеткілікті меңгермеген қазіргі 

педагог мамандар девинатті мінезді балалармен,  негізінен тек жеке-дара тәсілдер 

кӛмегімен жҧмыс істейді. Сондықтан, мінез-қҧлығында ауытқылары бар балаларға 

тәрбиелік әсер етудің әлемдік тәжірибеде сынақтан ӛткен, тиімді тҧғыры  толық 

пайдаланылмай отыр.  Педагогикалық жоғары оқу орындарының   жалпы білім беретін 

мектептерде педагогикалық іс-тәжрибеден ӛтіп жатырған  3- және 4-курс студенттерімен 

жҥргізген сҧхбаттарымыз  және анкеталар  болашақ педагог-мамандардың  77% 

девииантты балалармен жҧмыста  пайдаланылуы мҥмкін болған ҧжымдық тәрбие 

әдістерінің бірде-бірін атап ӛтпегенін кӛрсетті.  

Шымкент қаласындағы М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің базалық мектептері 

мҧғалімдерімен ӛткізген зерттеулеріміз  олардың тәрбие жҧмысында ҧжымдық тәрбие 

әдістемелерін пайдалануға деген кӛзқарастарын анықтауды  мақсат етті. Респонденттердің 

62% (педагогикалық еңбек ӛтілімі 10 жылдан аз педагогтар) балалар тәрбиесінде 

ҧжымдық тәсілдері «ескірген», олар бҥгінгі талаптарға жауап бермейді,  деген пікірді 

білдірген.  

Мектептер қиын балалар мәселесі әрқашанда ӛзекті болып келген, ал бҥгінгі таңда 

бҧл мәселенің тағыда кҥрделі кӛрініс алуы педагогикалық жҧртшылықты ойландырады. 

Қиын балалар мәселесі мектептің тәрбиелік мәселелері тӛңірегінен шығып, олмен енді  

кең жҧртшылық, қҧзырлы органдар да шҧғылдануда. Кәмілетке толмаған жастар 

мәселелері қоғамдық жиындарда жиі талқыланатын тақырыпқа айналып отыр. Мектеп бҧл 

мәселені жеке ӛзі шешуге әліз. Қоғамдық ҧйымдар, қҧқықыт орғау органдары, ата-аналар 

ҧйымдары, бҧқаралық ақпарат қҧралдары осы мәселені шешуге мейлінше атсалысуда.  

Демек, мәселе ҧжымдық шешіліп жатыр, мектепте девиантты балалар мәселесін 

ҧжымдық тәрбие арқылы шешуге қажет жоқ деу мҥлдем логикаға жатпас. Мектеп ӛзінің 

ішкі педагогикалық мәселелерін бірінші кезекте ӛзі шешуі қажет. Сырттай келіп 

мҧғалімнің сабағында ешкім тәртіп орнатып, қиын мінезді балаларды тәртіпке шақырып 

қоймас. Сынып тәрбие жҥйесіндегі тәрбие мәселелерін шешуге қабілетті педагогтар ғана 

ӛз ісінің нағыз шебері ретінде абырой қазанады. 

Девиантты мінез-құлықты оқушыларды тәрбиелеуде ұжымдық тәрбие 

тәсілдерінің педагогикалық мүмкіндіктері қандай? 

- тәрбиелік ҧжым қоғамдық пайдалы мақсатқа бағытталған тәрбиеленушілердің 

біріккен іс-әрекеті, ӛзін-ӛзі басқару органдары бар, ӛз дәстҥрлері қалыптасқан,  іскерлік 

және достық қарым-қатынастары қалыптасқан балалар тобы. Мҥндай топ мінез-

қҧлықында ауытқылары бар балаларды тәрбиелік ҧжым қабылдаған, жалпыға бірдей 

мінез-қҧлық ережелеріне саналы бағындырудың қҧдіретті кҥші. Қиын бала  «тәрбиесі 

ҥлгілі кӛпшіліктің» әсерін қабылдауға мәжбҥр болады. Алдын ала қиын оқушы тәрбиелік 

әсерлерді пайымсыз қабылдап, соң оның ҧжымдық тәртіпке бағынуы саналы кӛрініс 

табады; 

- девинатты мінезді оқушы ҧжым тарапынан тәрбиелеуші  ҧжымның ӛмірілік 

қызметін ҧйымдастыру ҥрдістеріне тартылады, белгілі міндеттерді, тапсырмаларды 

орындауға кіріседі, кӛпшілік алдында жауапкершілікті сезіне бастайды,  міндеттерді 

орындау аясында сыныптастарымен қарым-қатынаста болады, ӛзіне деген сенімі арта 

тҥседі, ӛзіне оң қатынастарды байқайды. Мҧның бәрі қиын баланың санасы мен мінез-

қҧлықын оң ӛзгерістерге  тарапқа бҧрады; 

- девинатты мінезді оқушының санасындағы теріс ой-пікірлер қоғамдық пайдалы 

және жеке мҥдделі, тәрбиелік тҧрғыдан мазмҧны бай іс-әрекеттердің әсерімен  жойыла 

бастайды. Оның нақтылы іс-әрекеттері педагог және балалар ҧжымы тарапынан оң 

бағасын алады. Ҧдайы ересектердің, ата-анасының, педагогтардың ӛзі туралы сыни 

пікірлері естуге әдеттелген  жеткіншек енді алғаш рет ӛзі туралы оң бағалы пікірлерді есте 

бастайды. Баланың ӛзіне деген сенімі артады, айналадағы адамдар, заттар, әрекеттерге 
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жағымды эмоционалды қатынастары қалыптаса бастайды; 

- педагог алға қоятын ҧжымдық перспективалар оқушылар  ҧжымындағы барлық 

балалар қатары қиын мінезды оқушыларды да рухтандырады. Қиын баланың 

қызығушылықтары позитивті бағыт-бағдар алады. Ол да алдағы қуанышты оқиғаларды 

кҥтуге, сыныптағы достарымен бірге сезінуге әдеттеле бастайды. Позитивті ҧмтылыстар 

қиын бала санасында қалыптасып қалған жағымсыз әсерлерде шығарып, оның орнын 

толтыра бастайды; 

- балалар ҧжымының ӛмірлік қызмет заңдары (ҧлы педагог А.С.Макаренко 

тҧжырымдаған) қиын мінезді балаларды тәрбиелеу ҥдерісінде ӛзіндік ерекше маңыз 

табады. Балалар ҧжымы ҧдайы әрекетте, дамуда болады, демек қиын мінезді баланы 

ҧжымда және ҧжым арқылы тәрбиелеу оның санасы мен мінез-қҧлықындағы теріс 

пікірлер мен әрекет тәсілдерін бейтараптандыру, жаңа, позитивті пікірлерді 

қалыптастырудың ҥздіксіз ҥдерісі болып табылады. Әрекет ҧжымның ӛмір сҧру шарты 

ретінде, ҧдайы қоғамдық пайдалы, жеке-дара даму ҥшін мҥделлі мақсаттар қою және 

оларға қол жеткізу бабындағы  баланың іс-әрекетін ҧйымдастыру девинатті мінезді 

жоғалтудың басты шарты болып табылады; 

- мінез-қҧлқы қиын бала педагогтың,  ҧжым белсенділер тобының және бҥкіл 

балалар ҧжымының  параллельді тәрбиелік әсерінде болады. Жан-жақтан келетін 

тәрбиелік әсерлер баланың санасы мен мінезіне кҥшті оң әсерін тигізеді. Баланың  ҥш  

тараптан келетін тәрбиелік ықпалдарға бідей қарсыласуына шамасы да келмейді (Әдетте 

сынып тәрбие жҥйесінде қиын балаға тек мҧғалімнің әсері байқалады және бҧл әсердің 

тәрбиелік кҥші жеткілікті болмайды).  Қиын бала санадан тыс ҧжымдық ӛмір нормаларын 

қабылдайды. Келе-келе бҧл нормалар қиын бала тарапынан пайымдала бастайды. Оның 

санасы да, мінезі де оң  жағына ӛзгереді. 

Девиантты мінез-құлықты оқушыларды тәрбиелеуде ұжымдық тәрбие тәсілдерін 

пайдалану дәстүрлі  ұжымдық тәрбие тәсілдеріне жаңа тұрғыдан келуді талап 

етеді.Себебі, қазіргі  қоғамдық даму, әлеуметтік-экономикалық жағдайлар, ақпарат 

ғасыры шындықтары баяғы А.С.Макаренко ӛмір сҥрген, немесе ҧстаз педагогтарымыз 

ҧзақ жылдар педагогикалық іс-тәжірибесінде қолданған педагогикалық болмыс емес. 

Жаңа ӛмір, жаңа педагогикалық парадигмалар, жаңа тәрбиелік ҧстанымдар, әрине ҧжым 

теориясы мен  ҧжымдық тәрбие әдістемелеріне жаңаша тҧғырларды қажет етеді. 

Қарпайым тілмен  айтқанда, қиын балалармен тәрбиелік жҧмыста ҧжымдық тәрбие 

тәсілдерін  пайдалануда қазіргі  мектеп тәрбие жҥйесінің мақсаттары, талаптары, 

ҧстанымдары мен қҧндылық бағдарларын ескеру қажет.  Девиантты мінез-қҧлықты 

оқушыларды тәрбиелеуде ҧжымдық тәрбие тәсілдерін пайдалану  педагогикалық 

шығармашылықты талап етеді. 

Девиантты мінез-құлықты оқушыларды тәрбиелеуде ұжымдық тәрбие тәсілдерін 

пайдаланудың шарттары: 

- мектепте тәрбиенің жаңа  мақсаттары,  парадигмалық тҧғырлары, ҧстанымдарына 

қарай девиантты мінез-қҧлықты оқушыларды ҧжымдық тәрбиелеу мазмҧнын жаңғырту; 

- оқушы-тҧлғасын жеке-дара тәрбиесі  міндеттері және тәсілдерімен  ҧжымдық 

тәрбие тәсілдерін  оңтайлы  кіріктіру; 

- балалар мінезіндегі ауытқулар себептерін анықтауда, девинатты мінез-қҧлықтың 

алдын алуда педагог мен ҧжым белсенділерінің, ҧжым мҥшелерінің біріккен әрекеті 

тәсілдерін пайдалану; 

- девиантты мінез-қҧлықты оқушылардың теріс пікірлері мен мінез-қҧлық 

кӛріністерін бейтараптандыруға бағытталған нақтылы іс-әрекет тҥрлерін қолдану 

(қолжетімді тапсырмалар беру, ерікті оқушылармен достасу,  педагог пен  оқушылар 

белсенділерінің  бақылауы  мен қолдау кӛрсетуі, кішігірім ӛзгерістер мен жетістіктерін 

байқау және мадақтау, балалар ҧжымының толыққанды  мҥшесі ретінде ӛзін сезінуіне 
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кӛмектесу, жауапкершілік деңгейін кӛтеру т.б.). 

Жалпы,  девиантты мінез-қҧлықты оқушыларды тәрбиелеуде ҧжымдық тәрбие 

тәсілдері оң нәтижелер береді. Мектеп педагогтары ҧжымдық тәрбие теориялары мен 

тәжірибелері туралы білімдерін ӛзектендіретін және оны жаңа заман мектебі тәрбие 

жҥйесі талаптарына орай жаңғыртатын кез келді. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема воспитания детей с девинатным 

поведением в воспитательном коллективе в контексте современных подходов к воспитательной 

работе. Указаны причины и проблемы ослабления  реализации принципа воспитания в коллективе 

и через коллектив в воспитательной работе со школьниками с девиантным поведением. В статье 

отмечается, что переоценка роли  индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию в современной практике воспитательной работы в школе привело к усилению 

проблемы  трудновоспитуемости детей. Проведенный опрос педагогов общеобразовательных школ 

показывает, что принципы  и методы коллективного воспитания многие рассматривают как 

устаревшие подходы к воспитанию. Лишь малая часть воспитателей используют методы 

коллективного воспитания в работе с подростками девиантного поведения. Также рассмотрены 

вопросы модернизации  подходов к коллективному воспитанию в работе с трудными подростками, 

одним из которых является интеграция индивидуальных и коллективных методов воспитания. 

Отмечается, что принцип воспитания учащихся в коллективе и через коллектив не изжил себя, а 

требует пересмотра с позиций новых реалий воспитания, в частности в контексте работы с   

трудными детьми. Определены педагогические условия использования принципа воспитания  в 

коллективе и через коллектив в воспитательной работе с подростками девиантного поведения с 

учетом новых парадигм воспитания.  

Ключевые слова: девиантное поведение, детский коллектив, индивидуальный подход к 

воспитанию, подходы к воспитанию, принцип воспитания в коллективе и через коллектив, 

интеграция индивидуального и коллективного воспитания, воспитательная работа. 

Abstract: тhe problem of education children with deviant behavior in the educational collective is 

considereal in this article of context of modern apporoaches to educational worh.The causes and problems 

of the weahening of education in the team and through the team in educational worh with deviant 

behavior schoolchildren. The article notes that the reassessment of the role of an individual,  person-

centered approach to the upbringing of  upbringing work in school in modern practice has led to an 

increase in the problem of children’s difficult-to-learn.A survey of teachers in general schools shows that 

many people view the principles and methods of collective education as obsolete approaches to 

education.Only a small part of educators use methods of collective education in working with adolescents  

of deviant behavior. Also discussed the modernization of approaches to collective education in working 

with difficuet adolescents one of which is the integration of inblividual and collective methods in 

nutrition. It is noted that the principle of educationg students in the team and throgh the hupe has not 

become obsolete, but reguires a revision from the perspective of the new realities of upbringing, in 

particular in the context of working with difficuet children. The pedagogical conditions for the use of the 

principle of upbringing in a collective and through the collective in educational worth with  adolescents of 
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deviant behavior are determined with regard to the new paradigms of upbringing. 

Key words: deviant behavior, children's collective, individual approach to upbringing, approaches 

to upbringing, the principle of education in the team and through the collective, the integration of 

individual and collective education, educational worth.  
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ИНКЛЮЗИВТІ  БІЛІМ  БЕРУ ЖҤЙЕСІНДЕ  

ТҦЛҒАНЫҢ ИНТЕЛЛЕКТТІК ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Тҥйін: Инклюзивті білім ерекше қажеттіліктері бар балалар ҥшін ғана емес, сонымен бірге 

дені сау балалар ҥшін де дамыған, адамгершілікке негізделген және тиімді білім беру жҥйесі 

ретінде танылады. Инклюзия мектеп жҥйесіне критерийлерге сай келетін-келмейтініне 

қарамастан, бәріне білім алуға қҧқық береді. Мектеп тек білім беру қызметін ғана емес, сонымен 

бірге бала ӛмірінің басты бағыты болып табылады. Олардың әрқайсысының жеке тҧлғасын 

қҧрметтеу және қабылдау арқылы ӛзіндік тәрбиелік траекториясы бар тҧлға қалыптасады 

Дамуында ауытқулары бар баланың қабылдауын дамыту мен интеллектуалды бҧзылулары бар 

балалардың дамуы арасында айтарлықтай айырмашылықтар бар. Инклюзивті мектеп - бҧл, ең 

алдымен, адамдарға және олардың ӛмір салтын қҧрметтеуге тәрбиелейтін демократиялық мектеп. 

Осындай мектепте оқушылар білім беру мәселелерін шешу ҥшін шығармашылықпен жҧмыс 

жасайды. Инклюзия пәні - денсаулығы және арнайы білім беру қажеттіліктері бар бала. Жергілікті 

мектептерге бару - балалардың қоғамға енуін дәлелдейтін маңызды факторлардың біріБҧл балалар 

кӛптеген елдерден таңдай алмайды, оларды жақын судьялармен салыстыру қиын, дидактикалық 

ойындармен ӛзара әрекеттесудегі айырмашылықтарды ескере алмайды. Оларды бӛгде заттардың 

сипаттамаларына сҥйене отырып талдау, қатардан табу мҥмкін емес. 

Кілттік сӛздер: Инклюзивті білім ерекше қажеттіліктері, инклюзивті білім беру, ерекше 

қажеттіліктері бар балалар 

 

Кіріспе 

Қазақстан Республикасының әлемдік білім кеңістігіне кіруі педагогикалық 

қауымдастықтан кәсіби міндеттер мен оларды шешудің жолдарына жаңа кӛзқарасты талап 

етеді. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы дамуында мҥгедек балаларды қалыпты дамып келе жатқан 

қҧрдастарымен бірге интеграцияланған білім беру және даму мҥгедек балаларды 

тәрбиелеу идеяларын іске асыруда жаңа тҧжырымдамалық тәсілдерді ҧсынады. 

Балалардың әртҥрлі білім беру және оқыту бағдарламаларына тең қол жетімділігін 

қамтамасыз ету, мҥгедек балалардың білім алуға тең қол жетімділігі басым міндеттердің 

бірі болып табылады. [1].  Қазіргі таңда инклюзивті білім беру ҥшін бірнеше кедергілерді 

атап кӛрсетуге болады: икемді білім беру стандарттарының болмауы; жалпы мектеп 

педагогтарының ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың ерекшеліктері туралы, 

білім беру және тҥзету ҥрдісін ҧйымдастыру әдістемесі мен технологиясы туралы 

тҥсініктерінің болмауы; мектептің педагогикалық ҧжымының арнайы даярлығының 

болмауы, коррекциялық педагогика мен арнайы психология негіздерін білмеуі, еңбекке 

оқытудың,  жеке бағдарламасының, ерте кәсіби бағдарлаудың болмауы;  

Теориялық талдау 

Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беру мен осы жҥйеде қызмет ететін 

педагогтерді арнайы даярлау – әлі де болса толыққанды игерілмеген тың сала. Осы 
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саланың тҧжырымдамалық негіздерін және оны іске асырудың білімдік, ғылыми, оқу-

әдістемелік, практикалық және ағартушылық тетіктерін зерттеу - қазіргі кҥн тәртібіндегі 

ӛзекті мәселе.Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында мҥмкіндігі шектеулі балалары 

бар балаларға арналған қазіргі заманғы білім беру жҥйесі айтарлықтай ӛзгерістерге 

ҧшырауда. Мҥгедектігі бар балалармен білім беру интеграциясы кең таралды Сонымен, 

бҥгінде республикада орта мектептерде 1155 арнайы сынып, 129 психологиялық-

педагогикалық тҥзету кабинеті, 558 логопедиялық пункт жҧмыс істейді. Алайда тәжірибе 

кӛрсеткендей, «жаппай» мектептерде коучинг және арнайы сыныптар ашу мҥмкіндігі 

сапалы білімнің қол жетімділігін қамтамасыз етудің жалғыз шарттарынан алыс. 

Осыған байланысты мҥгедек балалардың білім алу қҧқығын іске асыруды 

қамтамасыз ету білім беру саласындағы ғана емес, сонымен бірге Қазақстан 

Республикасының демографиялық және әлеуметтік-экономикалық дамуы саласындағы 

мемлекеттік саясаттың маңызды міндеттерінің бірі болып табылады »[2]. 

Қазіргі әлемде ерекше қажеттіліктері бар балаларды жаппай оқу орындарына 

біріктіру - барлық дамыған елдерге әсер ететін жаһандық әлеуметтік процесс. Оның негізі 

- қоғам мен мемлекеттің мҥгедектер мен мҥгедектерге қатысты барлық жҥйені қайта 

қарастыруға дайындығы. Білім алу - әр адамның қҧқығы. Отандық білім беру жҥйесінде 

мҥмкіндігі шектеулі балалар ерекше орын алады. Осы санаттағы балалардың ӛмірлік 

белсенділігін қамтамасыз ету мәселелері Қазақстан Республикасының «Білім туралы», 

«Қазақстан Республикасындағы баланың қҧқықтары туралы», «Ерекше мақсаты бар 

балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық тҥзету арқылы қолдау туралы» 

заңдарында, сондай-ақ бірқатар нормативтік қҧқықтық актілерде белгіленген. Қазақстан 

Республикасының Конституциясы мен Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 

Заңына сәйкес барлық басқа балалармен бірдей білім алуға және шығармашылық дамуға 

тең қҧқықтарға ие бола отырып, мҥгедек балалар ӛмірде бҧл қҧқықты пайдалану 

мҥмкіндігінен жиі айырылады. Негізгі міндет - жағдай жасау және оларды әлеуметтік 

оңалту мен бейімделуге, қоғамда толық ӛмір сҥруге дайындау. [3] 

Танымдық қабілеттерін дамыту. Отандық психология негізінде танымның негізгі 

қҧрылымдық бірлігі бағдарлаушы әрекет ретінде қарастырылады. Зерттеуші-психолог 

ақыл кітабының негізі - танымдық бағыттағы іс-әрекеттің тҥрлерін тҥсіну екенін 

кӛрсетеді. Тыңдау және сыдыру барлық еркектерге бірдей емес (олар жылдамдықты 

арттырады). Мектепке дейінгі мекемедегі жағдайға байланысты мәзір сенсорлары баланың 

мінез-қҧлқының дамуын жақсарту ҥшін стандарттар мен зерттеулерді (геометриялық 

пішіндер, кішкентай ӛлшемдер) ӛшіруі керек. 

Белгілі бір заттарды қабылдау да кҥрт ӛзгереді. Жанашырлықтың ерекшеліктерін 

біліп қана қоймай, сонымен бірге кҥйеу баласы ӛзінің форма дризаларын қалай қабылдай 

алатынын біледі. Бҧл балаларға галлийді анықтауға, айты толтыруға және оларды кҥні 

бойы жинауға мҥмкіндік береді. 

Интеллектуалды бҧзылулары бар балалар ҥшін мектептегі кез-келген белсенді 

әрекет дамудың бастауы болды. Ақыл-есі кемістігі бар бала - қабылдаудың дамуы дем алу 

жасында ӛзгереді. Кесілген балалар тауда модель жасай алады. Кейбір жағдайларда 

қатысқандар аудиторияның ӛзара әрекеттесуіне әсер ететін тапсырманың орнында болды. 

Алайда, ханымның тренді ҧрылды. Мектеп жасына дейінгі баланың соңғы бейнесінде 

ауылдағы ақыл-есінің дамуы тежелген балалардың кітабы даму деңгейіне жетеді, ал 

балалар ҥйінде - мектеп жасынан бастап балалар ҥйіне дейін. Аралық рамаларға қатысты 

бағдарлау ерекшеліктері[4] 

Дамуында ауытқулары бар баланың қабылдауын дамыту мен интеллектуалды 

бҧзылулары бар балалардың дамуы арасында айтарлықтай айырмашылықтар бар. Бҧл 

балалар кӛптеген елдерден таңдай алмайды, оларды жақын судьялармен салыстыру қиын, 

дидактикалық ойындармен ӛзара әрекеттесудегі айырмашылықтарды ескере алмайды. 
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Оларды бӛгде заттардың сипаттамаларына сҥйене отырып талдау, қатардан табу мҥмкін 

емес. Есіңізде болсын, балалар негізінде таңдау жасаса да, іздеу әдісін пайдаланбайды. 

Егер олар сіздің мҥдделеріңізді қолдаса, онда отандастардың каисондары, олардың Женде 

алмаидары, пайдалы тәжірибесі мен бағдары. Олигофрениялық балаларда шаш біркелкі 

дамымайды, ал қисық стандарттармен бір тапсырмадан екіншісіне ӛту қиын. Балаларға 

сабақ берген кезде мҧғалімдер ӛздері таңдай алмайды, олар ешнәрсе ойламайды, ӛз ісімен 

айналыспайды.Осылайша, ауылдық атаулары аз балалар ҥшін жедел даму баяулауымен 

сипатталады. Олардың басында кэш бар, ол сіздің сыртқы келбетіңіздің қоршаған орта 

мәселесі ретінде қалыптасуын тездетеді. 

Қалыпты емес балалар пайда болатын ойлаудың бірінші тҥрі - визуалды ойлау. Ол 

тәжірибелік сюжетте пайда болды және оған қызмет етуге қуанышты болды. Кӛрнекі 

ойлау барлық ақыл-ой әрекетінің негізгі компоненттерінен тҧрады: мақсат қою, әдістерді 

талдау, мақсатқа жету ҥшін әдістерді таңдау. Практикалық тапсырманы шешудегі 

танымдық-бағдарлық белсенділігі тӛмен сапалы ер адамдарда емес, ісіктердің 

объектілермен байланысында кӛрінбейді[4]. 

Кӛрнекі ойлау - бҧл ойлаудың ерте формасы ғана емес. Ол басында дҧрыс форманы 

тапты, оның негізі алдымен кенкрек-профиль, содан кейін аюушаша-логикалық ойлау. 

Сондықтан визуалды-белсенділік ойлауды дамыту кӛбінесе баланың бҥкіл танымдық іс-

әрекетін қалыптастыру болып табылады. 

Сонымен, ақыл есі кем балалардың ҧжымда психикалық дамуы тҥзетіп 

оқытуынсыз ҥлкен ауытқушылықтармен жҥретіндігін біз анықтадық[5]. 

1. даму темпінің баяулауы кӛрінеді: барлық психикалық процестер ӛте баяу және 

кеш қалыптасады; 

2. Баланың барлық іс-әрекетінде белсенділіктің жетіспеушілігі байқалады. Бҧл 

баланы қоршаған заттық әрекеттерге, айналадағы заттарға деген қатынасы сияқты, 

сонымен қатар әлеуметтік жағдайлар – баланың ӛзінің қҧрдастарына, ҥлкендерге және 

тіпті ӛз-ӛзіне деген қатынасында кӛрінеді; 

3. Ақыл есі кем балалардың мектепке дейінгі жастың соңына қарай оларға тән 

әрекеттің қалыптаспағандығы білінеді: заттық, ойын, бейнелеу; танымдық процестері: 

қабылдау, ес, ойлау; сӛйлеуі нашар дамығандығы; моторикасының едәуір жетілмеуі; 

4. Дамуының артта қалуымен бірге сапалық ауытқушылық орын алады. Бҧл кезде 

ауытқушылықтардың кӛбісі екіншілік дефект ретінде білінеді. 

Инклюзивті білім ерекше қажеттіліктері бар балалар ҥшін ғана емес, сонымен бірге 

дені сау балалар ҥшін де дамыған, адамгершілікке негізделген және тиімді білім беру 

жҥйесі ретінде танылады. Инклюзия мектеп жҥйесіне критерийлерге сай келетін-

келмейтініне қарамастан, бәріне білім алуға қҧқық береді. Мектеп тек білім беру қызметін 

ғана емес, сонымен бірге бала ӛмірінің басты бағыты болып табылады. Олардың 

әрқайсысының жеке тҧлғасын қҧрметтеу және қабылдау арқылы ӛзіндік тәрбиелік 

траекториясы бар тҧлға қалыптасады]. Мектептегі оқушылар топ болып, бір-бірімен 

әрекеттесуді, қарым-қатынас орнатуды, мҧғаліммен тәрбиелік мәселелерді 

шығармашылық тҧрғыда шешуді ҥйренеді. Инклюзивті білім барлық балалардың жеке 

мҥмкіндіктерін кеңейтеді, адамгершілік, толеранттылық және кӛмектесуге дайын сияқты 

қасиеттерді дамытуға кӛмектеседі деп сеніммен айтуға болады. Инклюзивті білім - бҧл 

студенттер мен оқытушылар ортақ мақсат - қол жетімді және сапалы барлық балалар ҥшін 

жҧмыс жасайтын тҥбегейлі жаңа жҥйе[5]. 

Қортынды 

            Инклюзивті білім беру мәселесін зерттеу бізге инклюзияның келесі қағидаларын 

атап ӛтуге мҥмкіндік береді: 

- барлық студенттер мен оқытушылар ҥшін қоғам ҥшін тең қҧндылықты мойындау; 

- оқушылардың жергілікті мектептердің мәдени ӛміріне қатысу дәрежесін 
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жоғарылату және сонымен бірге кейбір оқушылардың мектеп ӛмірінен оқшаулану 

деңгейін тӛмендету; 

- мектептегі жҧмыс әдістемесін мектеп жанында тҧратын барлық оқушылардың әр 

тҥрлі қажеттіліктерін толығымен қанағаттандыра алатын етіп қайта қҧру; 

- білім алуға кедергілерді алып тастау және мектептегі ӛмірге толық қатысу 

мҥмкіндігі тек мҥгедектерге немесе ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдарға ғана 

емес; 

- кедергілерді жою және жекелеген оқушылар ҥшін мектептерге қол жетімділікті 

жақсарту әрекеттерін талдау және зерттеу, жалпы мектептің барлық оқушыларының 

пайдасына бағытталған реформалар мен ӛзгерістерді енгізу; 

- студенттер арасындағы айырмашылықтар - бҧл кедергілерді емес, педагогикалық 

процеске ықпал ететін ресурстар; 

- оқушылардың тҧрғылықты жерінде орналасқан мектептерде білім алу қҧқығын 

тану; 

- жалпы мектептердегі жағдайды оқушылар ҥшін де, мҧғалімдер ҥшін де жақсарту; 

- оқушылардың оқу ҥлгерімін жақсартуда ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік 

қҧндылықтарды дамытуда мектептердің рӛлін мойындау; 

Мектептер мен жергілікті қоғамдастық арасындағы қолдау және ынтымақтастық 

қатынастарын дамыту; білімге инклюзияны қоғамға қосылу аспектілерінің бірі ретінде 

тану. 
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Аннотация: Инклюзивное образование признано хорошо развитой, гуманной и 

эффективной системой образования не только для детей с особыми потребностями, но и для 

здоровых детей. Инклюзивность дает каждому право на образование, независимо от того, 

соответствует ли школьная система критериям. Школа - это не только учебная деятельность, но и 

основное направление жизни ребенка. Уважая и принимая индивидуальность каждого из них, 

формируется личность с собственной образовательной траекторией, в которой существуют 

значительные различия между развитием восприятия ребенка с нарушениями развития и 

развитием детей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Инклюзивная школа - это, 

прежде всего, демократическая школа, которая воспитывает людей уважать их образ жизни. В 

такой школе ученики творчески работают над решением образовательных задач. Предметом 

включения является ребенок со здоровьем и особыми образовательными потребностями. 
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Посещение местных школ является одним из важнейших факторов, обеспечивающих интеграцию 

детей в общество: эти дети не могут выбирать из многих стран, их трудно сравнивать с близкими 

судьями, они не могут учитывать различия во взаимодействии с дидактическими играми. 

Невозможно проанализировать их по характеристикам посторонних предметов, найти их в ряд. 

Abstract: Inclusive education is recognized as a well-developed, humane and effective education 

system not only for children with special needs, but also for healthy children. Inclusion gives everyone 

the right to education, regardless of whether the school system meets the criteria. School is not only 

educational activity, but also the main direction of a child’s life. Respecting and accepting the 

individuality of each of them, a personality is formed with its own educational trajectory, in which there 

are significant differences between the development of a child’s perception with developmental 

disabilities and the development of children with intellectual disabilities. An inclusive school is, above 

all, a democratic school that educates people to respect their lifestyle. In such a school, students creatively 

work on solving educational problems. The subject of inclusion is a child with health and special 

educational needs. Visiting local schools is one of the most important factors ensuring the integration of 

children in society: these children cannot choose from many countries, they are difficult to compare with 

close judges, they cannot take into account differences in interaction with didactic games. It is impossible 

to analyze them according to the characteristics of foreign objects, to find them in a row. 
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 «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА БІЛІМ БЕРУ 

ЖҤЙЕСІНДЕ  МЕДИАЦИЯ  ҚЫЗМЕТІН ҦЙЫМДАСТЫРУ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Тҥйін: Мақалада бҥгінгі таңда мектепте медиация ҥлкен рӛл атқарады және егжей-тегжей 

қарауды талап ететін ӛзекті мәселеБілім беру ҧйымдарында мектеп медиациясының қызметін 

ҧйымдастыру қарастырылған; «медиация» және «медиация тәсілі» ҧғымдары сараланады; 

медиатор қызметінің негізгі міндеттері, функциялары мен принциптері қарастырылады; Осы 

қызметтерді ҧйымдастырудағы қиындықтар кӛрсетілген.Қазіргі қоғамда байқалатын қолайсыз 

тенденцияларға әлеуметтік стратификация; жастардың қоғамдық ӛмірге тең қол жетімділігін 

қамтамасыз ететін нашар жҧмыс істейтін «әлеуметтік лифтілер»; этникалық проблемалар мен 

қатынастар шиеленісетін кӛші-қон процестері; адамгершілік қҧндылықтар мен ӛлшемдер жҥйесі 

әлі де бҧлдыр; тҧтынушылық қҧндылықтар жастар ҥшін ҥстем болып қалады, мәдениет 

нашарлайды; зорлық-зомбылық, агрессивтілік, қақтығыс, жанашырлық табынушылық бар; 

адамдар арасындағы қарым-қатынас кӛбінесе әлеуметтік желілердегі коммуникациямен 

ауыстырылады; білім беру ҧйымдарында бағдарламалар ҥнемі кҥрделене тҥсуде, жҧмыс жҥктемесі 

артып келеді. Медиация - бҧл, бір жағынан, қақтығыстарды реттеу саласында оның пайда болуы 

туралы, ал екінші жағынан, ескірген, егер оның ескірген әмбебаптығын еске тҥсірсек, жаңа 

процесс. Сондықтан қазіргі заманғы медиацияны дауларды шешудің дәстҥрлі нысандарынан және 

дауларды шешудің басқа да нысандарынан ажырата білу қажет. 

Кілттік сӛздер: мектеп  медиациясы, медиатор,медиация,бітіигершілік, қақтығыстарды шешу 

 

  Кіріспе 

Қазіргі жаһандану процесінде рухани жаңғыру негізінде инновациялық білімді 

қалыптастыру мен қатар, ҧлттық тәрбиені болашақ ҧрпақтың бойына сіңіру де аса қажет. 

Тәуелсіз Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жҥйесінің 

міндеті – ҧлттық және адамзаттық қҧндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 

негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған 

білім алу ҥшін қажетті жағыдайлар жасау» екендігі атап кӛрсетілген.  Бҥгінгі таңда жас 

ҧрпақты ӛз халқының тарихын, тегін, салт-дәстҥрін, тілін, білімін меңгерген мәдениетті, 
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адами қасиеті мол, шығармашыл тҧлға етіп тәрбиелеу – ӛмір талабы, қоғам қажеттілігі.[1] 

Жалпы білім беру жҥйесінің жағдайы соңғы екі онжылдықта динамикалық 

сипатталды. Мҧғалімдер, әлеуметтанушылар мен экономистер білім беру мазмҧнын, 

оқыту әдістерін, білім беру жҥйесін басқаруда және жалпы алғанда мемлекеттік және 

басқа да әлеуметтік институттармен бірлесіп мектептің ҧстанымында әр тҥрлі ӛзгерістерді 

атап ӛтеді. Ӛзгерістер ауқымы мен әртҥрлілігі оқу орындарына тікелей әсер етеді. Бҧл 

мектеп менеджментін модернизациялауды талап етеді, бҧл, ӛз кезегінде, осы процестің 

қазіргі ғылыми негіздемесінің маңыздылығын ӛзектейді. 

Мектеп жҥйесі білім беру мекемелерінің ҧйымдық формасымен, сондай-ақ оқыту 

процесінің дидактикалық негіздерімен байланысты кӛптеген реформаларды жҥзеге 

асырады. Осы уақыт кезеңінде сапалы білім беру жҥйесін қалыптастыру білім беру 

ҥдерісін жетілдіру ҥдерісін және оқу ҥдерісіне қатысты барлық аспектілерді қамтамасыз 

ететін кӛптеген ғалымдармен қарастырылады.   Қазіргі уақытта білім - бҧл халықтың білім 

деңгейі ғана емес, мәдениет, жалпы психологиялық даму, мораль, қҧндылықтарды 

қабылдау және жасӛспірімдерде тӛзімділік сияқты қасиеттерді қалыптастыруға әсер ететін 

қоғамдық қҧндылық. 

Теориялық талдау 

Білім беру сапасының білім беру саясатының негізі ретінде білім беру жҥйесінің 

барлық деңгейлерінде оны тиімді басқарудың тиімді бейімделу проблемасы бар. 

Заманауи мектеп - бҧл қоршаған ортамен ӛзара әрекеттесетін және бір-бірімен ӛзара 

әрекеттесетін пәндерден тҧратын ӛз ішкі ортасы бар объект. Бҧндай орта бҥгінгі кҥні 

негізгі әлеуметтенетін институттардың бірі болып қала береді. Сондықтан, мектепте бір-

бірімен ӛзара әрекеттесетін кӛптеген актерлер бар жҥйе студенттердің жетілу ҥдерісіне 

әсер ететін әртҥрлі қақтығыстардың пайда болуы ҥшін кеңістік болып табылады. 

Мектептегі медиация технологияларын енгізу білім беру ортасында жанжалдардың 

қарқынын кҥшейтуге жауап ретінде осы тәжірибенің сипаттамасын және синтезін талап 

етеді, мҥмкін, қолданыстағы стратегияны оңтайландыру және мектеп қызметтерін 

салыстырып тексерудің ең қолайлы ресейлік шындық моделін таңдау осы жҧмыстың 

ӛзектілігін анықтайды [1]. 

Рухани-адамгершілік білімнің маңыздылығы жайында ҧлы қазақ классиктері де 

айтқан болатын. Шәкәрім Қҧдайбердіҧлы ғалымдарға «Адамды тәрбиелеу ҥдерісіне Ар-

ҧждан ілімін енгізу қажет. Бҧл туралы ғалымдар ойлануы тиіс. Олар бҧл ілімді баршаға 

міндетті пән ретінде әзірлеулері керек» деп, оның барлық білім беру ҧйымдарына міндетті 

пән ретінде енгізу жӛнінде айтқан екен. 

Қазақстанның барлық жалпы білім беру ҧйымдарында кӛп ғасырлық халық 

педагогикасына және балаларды мәңгілік жалпыадамзаттық қҧндылықтарға оқытуға 

негізделген «Ӛзін-ӛзі тану» пәні сабағы ӛткізілуде. Ол – ар-ҧждан сабағы болып 

табылады. «Ӛзін-ӛзі тану» пәні адамға шынайы бақытқа, ӛзін-ӛзі тану мен ішкі 

тыныштыққа жетуге мҥмкіндік береді, мінездің кемелденуін және тҧтастай ҥйлесімді 

тҧлғаның дамуын қамтамасыз етеді. Балалар мен жастарға рухани-адамгершілік білім беру 

қоғамда жоғары рухани-игіліктерді нығайтудың, кемел мінез бен адамгершілік қасиеттері 

жарқыраған азаматтарды тәрбиелеудің тірегі болуды мақсат тҧтады. 

Медиацияны білім беру мекемесіндегі технология ретінде қарастыра отырып, біз осы 

процесті жҥйелілігі нәтижеге жетуді қамтамасыз ететін кезеңдер ретінде қҧру мҥмкіндігін 

қарастырамыз. Ресейлік медиа қоғамдастықтың алдында білім беру саласы ҥшін тиісті 

әдісті - мектеп медиациясын қолдана отырып, нақты еліміз ҥшін нақты әдіс әзірлеу міндеті 

тҧрды. Медиация және қҧқық орталығының мамандары АҚШ-та, Ҧлыбританияда, 

Австрияда, Германияда және басқа елдерде жиналған жалпы тәжірибені талдап, орыс 

білімінің ерекшеліктерін, отбасылық қатынастар мен әлеуметтік-мәдени жағдайларды 

ескеретін әдісті ойлап тапты. Сонымен қатар, мектеп медиациясы білім беру және білім 
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беру процесінің барлық қатысушыларымен жҧмыс жасауға бағытталған 

Медиацияны медиация ретінде жанжалдарды шешудегі медиация реті жетеді, 

делдалдық елдер, отбасылар, саяси партиялар, діни қауымдастықтар, тҥрлі әлеуметтік 

топтар арасындағы қақтығыстарды шешу ҥшін пайдаланылды. Жалпы, медиацияны 

дамытудағы негізгі мәселе - бҧл процедураны заңнамалық тҧрғыда реттеу сияқты 

мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғамның практикалық қызметінде де, 

интеграциялық және жҥйелі тәсілдің жоқтығы. Жақын арада медиацияны қҧқықтық 

қатынастардан туындайтын дауларды шешудің пайдалы және әділ тәсілі ретінде қоғам 

қабылдайды деп ҥміттенеміз.  

Мектептерде жанжалдарды шешу технологиясы ретінде медиация жақында жақында 

қолданыла бастады (ХХ ғасырдың 80-90 жылдарында). Шетелдік зерттеушілердің 

айтуынша, ол Америкада алғаш рет пайда болды және бірте-бірте бҥкіл әлемде тарала 

бастады. XXI ғасырдың басында әлемнің кӛптеген елдерінде медиация - ресми тҥрде 

танылған мамандық.   Соңғы онжылдықта жанжал жағдайлары мектептерде барған сайын 

қауіпті бола бастады.  Осы жағдайдан шығу мектептегі оқу процесіне медиация 

процедураларын тарту кезінде кӛрінеді, бҧл жағдай жанжалды жағдайларды болдырмауға 

және шешуге кӛмектеседі. Медиация - білім беру мекемесінің жаңа тәжірибесі. 

Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауында Елбасы Н.Ә. Назарбаева 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты »негізгі даму 

басымдықтарын, соның ішінде дауларды соттан тыс реттеу ҥшін институттарды дамытуды 

анықтады. Медиацияны қолданудағы проблемаларды анықтау және оларды жою жӛніндегі 

шешімдерді әзірлеу осы рәсімнің тиімділігіне ықпал етеді. 

Медиация институтын жіктеу болсақ, арнайы зерттеулерде әртҥрлі себептер бойынша 

жеткілікті дәрежеде жіктеледі. 

L. Boule және M. Nesik ҧсынған жіктеуді ең сәтті деп санаймыз: 

 даудың тақырыбын анықтау және жанжалдың шекараларын неғҧрлым нақты және 

барабар тҥрде кӛрсету болып табылады; 

 дау-жанжалдарды реттеу жӛніндегі медиация - дауды реттеу және ӛзара тиімді 

келісімге қол жеткізу ҥшін жҥзеге асырылады; 

 қақтығыстың тежелуіне жол бермеу медиация - бҧл ӛз кезегінде қақтығысты 

тҥпкілікті шешу жолында тараптардың арасындағы диалогты одан әрі жалғастыруға 

мҥмкіндік беретін мінез-қҧлық ережелерін әзірлеу мақсатында жҥзеге асырылады; 

 шарт жасасудың медиациясы - болашақ серіктестердің ҧстанымдары мен 

мҥдделерін нақты тҥсінуді қалыптастыруға бағытталған келісімшарт жасау туралы 

келіссӛздер барысында жҥзеге асырылады. 

 саяси шешім қабылдау медиациясы - халықтың мҥдделерін ескере отырып, саяси 

шешімдерді әзірлеу ҥшін пайдаланылады; 

 қақтығыстарды болдырмауға бағытталған профилактикалық медиация. 

Қарулы қақтығыстар ӛздігінен жҥрсе де, бір тҥрдегі делдалдық бар. 

Мектептегі медиация қызметін жасаған кезде ӛнерге назар аудару керек. «Білім беру 

ҧйымы ӛз қҧрылымында білім беру қызметін жҥзеге асыруды қамтамасыз ететін әртҥрлі 

қҧрылымдық бӛлімшелердің болуы мҥмкін екенін анықтайды», - деп анықтады, бҧл білім 

беру ҧйымының жҥзеге асырылатын білім беру бағдарламаларының деңгейін, тҥрін және 

бағдарлануын, оқу формаларын және студенттердің тҧру тәртібін ескере отырып 

(әдістемелік және оқу-әдістемелік бірліктер, психологиялық және әлеуметтік-

педагогикалық қызметтер кӛрсетіледі, олар әлеуметтік бейімделуді және оған қажет 

оқушыларды оңалтуды және басқа да қҧралдарды ҧсынады ҧйым білім қҧрылымдық 

бӛлімшелерінің lnymi нормативтік актілер)[2]. « Яғни, мектеп медиациясының қызметі 

жергілікті негізде болуы мҥмкінбілім беру ҧйымының нормативтік актілері.  

«Оқушылардың  қҧқықтарын қорғау, кәмелетке толмаған балалардың  ата-аналары (заңды 
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ӛкілдері)» білім беру қызметін жҥзеге асыратын ҧйым «білім беру қатынастарындағы 

қатысушылар арасындағы дауларды шешу ҥшін комиссия» жасайды деп мәлімдейді. 

Мектептің делдалдық қызметі және білім беру қатынастарына қатысушылардың 

арасындағы дауларды реттеу жӛніндегі комиссия білім беру мекемесінің әртҥрлі 

қҧрылымдық бӛлімшелері болуы керек, бірақ кейбір қақтығыстар ҥшін олардың 

мақсаттарына, жҧмыс әдістеріне және қҧзыреттілік саласындағы айырмашылықтарды 

ескере отырып ӛзара әрекеттесе алады, бір-бірімен ынтымақтасады және толықтыра 

алады. бҧл білім беру мекемесінің жергілікті актілерімен белгіленуі керек. 

Мектепте білім беру процесінің барлық қатысушылары арасындағы қақтығыстарды 

бастапқы немесе ертерек алдын-алу маңызды рӛл атқарады, ӛйткені дәл осы мектеп 

оқушыларының мінез-қҧлқындағы қауіпті ӛзгерістердің дамуын анықтауға және алдын 

алуға бағытталған. Ерте алдын-алу, кәмелетке толмаған баланың қалыпты дамуына қатер 

тӛндіретін сыртқы әсерлерін азайтуға мҥмкіндік беретін деңгейде қолданылады және 

оның мінез-қҧлқына қатысты кӛзқарастарын ӛзгерту қажет [3]. 

Медиатор (мҧғалімдер де, оқушылар  де) медиацияны дау тараптарының ӛзін-ӛзі 

анықтау принципіне негізделуі керек. Ӛзін-ӛзі тану, атап айтқанда, дау тараптары 

әкімшілікке, делдалдарға немесе басқа адамдарға ешқандай қысымсыз медиация 

процесінде ӛз еркімен және ӛз еркімен шешім қабылдайды дегенді білдіреді. Медиатор 

тараптардың татуласуын қоса алғанда, себептерге қарамастан, тараптардың ӛзін-ӛзі 

анықтау процесіне араласпауы керек, делдал екі жақтың арасында бейтарап делдал болуға 

тиіс. Кез - келген тарапқа қосылуға болмайтындығы, неразбелгісі мен жалғандықтың 

жоқтығы делдалдық медиацияны медиацияны жалған болмаса ғана жҥргізуге келісуі 

керек. Медиацияға дайындық кезінде немесе медиация кезінде медиатор даудың 

тараптарының бірі, оның ішінде жеке сипаттамалары, мән-жайлары, қҧндылықтары, 

наным-сенімдері немесе келіспеушіліктері арқылы тараптардың бір-біріне қолдау 

кӛрсететін немесе әсер ететін әсер етуі мҥмкін әрекеттерден аулақ болу керек. медиация 

кезінде тараптардың мінез-қҧлқы. Егер кез-келген уақытта медиатор ешкімді алаламаса, 

мҧндай медиатор мҧндай іспен айналысуға тиіс.  Халықтың рухының асқақатауын, 

кемелдене бастағандығын оның барынша қоғамдағы рухани қҧндылықтарға мән беріп, 

маңыз беріп соларды жетілдірі, ӛркендету жолына тҥскенінен және адамаралық 

қатынастағы терең адамгершілік принциптерді кӛкке кӛтере бастағанын, аңғаруға болады. 

Нағыз қазақи рухтың сипатын рухани жетілуімізден, адамгершілік принциптерін сонау 

балабақшадан бастап халқымыздың діліне енгізе берудің тәсілдерін, іздеуіміз керек. Адам 

ҥшін жаудың ҥлкені оның ӛзінің бойындағы нәпсілік басылымдықтары болып табылады. 

Егер адам ӛзінің нәпсісін игеріп, оны руханилығымен кӛмкеріп отырса, онда оның рухы 

тазарады, халықтың ішкі бірлігі нығайып, адамға бауырмал бола тҥседі. Сонымен қатар 

келер ҧрпақтың болашағы ҥшін толыққанды жетілген тҧлға болып қалыптасуының 

маңызы ӛте зор. Жастардың бойында ең маңызды деген моральдық нормалар, әдет-ғҧрып, 

адамгершілік, ар-ождан, адамға ізгілік әкелетін рухани қҧндылықтар және адами 

қасиеттерге тәрбиелеу алдыңғы қатар ҧрпақтың елшісінде деген ойға жетелейді. 

Мектептегі медиация қызметтерін қҧрудың және олардың қызмет етуінің қҧқықтық 

негізі болып табылады: білім беру саласындағы қатынастарды қҧқықтық реттеу және 

қҧқықтық саясат, негізінен, қағида бойынша негізделетінін анықтайтын заңы жеке 

тҧлғаның еркін дамуы, ӛзара сыйластықты тәрбиелеу, жауапкершілік және т.б. 

Мектептегі медиация қызметін жасаған кезде ӛнерге назар аудару керек. «Білім беру 

ҧйымы ӛз қҧрылымында білім беру қызметін жҥзеге асыруды қамтамасыз ететін әртҥрлі 

қҧрылымдық бӛлімшелердің болуы мҥмкін екенін анықтайды», - деп анықтады, бҧл білім 

беру ҧйымының жҥзеге асырылатын білім беру бағдарламаларының деңгейін, тҥрін және 

бағдарлануын, оқу формаларын және студенттердің тҧру тәртібін ескере отырып 

(әдістемелік және оқу-әдістемелік бірліктер, психологиялық және әлеуметтік-
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педагогикалық қызметтер кӛрсетіледі, олар әлеуметтік бейімделуді және оған қажет 

оқушыларды оңалтуды және басқа да қҧралдарды ҧсынады ҧйым білім қҧрылымдық 

бӛлімшелерінің lnymi нормативтік актілер). « Яғни, мектеп медиациясының қызметі 

жергілікті негізде болуы мҥмкінбілім беру ҧйымының нормативтік актілері[4]. 

Жалпы, Қазақстан Республикасында медиативтік қызметті реттейтін ҚР 2011 жылғы 

28 қаңтардағы № 401-IV «Медиация туралы» заңы бар. Аталған заң медиацияның 

дауларды (жанжалдарды) реттеуші екенін, сондай-ақ дауласушы тараптарға медиатордың 

(медиаторлардың) еркін жағдай жасауы нәтижесінде олардың ӛзара қолайлы шешім 

шығаруына толық мҥмкіндік барлығын ҧғындырады. Сонымен бірге, медиатор кәсіби 

және кәсіби емес есебінде «Медиация туралы» тиісінше заң талаптарына сәйкес, 

тараптарға медиация ҥдерістерін жҥргізе алады. Осы заңның 9-бабына сәйкес, тәуелсіз, 

бейтарап, істің нәтижесіне мҥдделі емес, медиация тараптарының ӛзара келісімі бойынша 

таңдалған, медиаторлар тізіліміне қосылған және медиатордың функцияларын орындауға 

келісім берген жеке тҧлға медиатор ретінде саналады. Бҧл ретте аталған заңда 

кӛрсетілгендей, медиатор қызметі кәсіби және кәсіби емес негізде іске асырылатынын 

ескергеніміз жӛн. Сондықтан Қазақстан халқы ассамблеясының  медиативтік әуелеті 

маңызын зерттеуде осы басымдықтарға мән беріледі. Анығын айтқанда, кәсіби және 

кәсіби емес медиаторларға қойылатын талап «Медиация туралы» заңда айқын кӛрсетілген. 

Президенттің «2012-2017 жылдарға арналған балаларға арналған ҧлттық іс-қимыл 

стратегиясы туралы» 2012 жылғы 01 маусымдағы № 761 Жарлығына сәйкес, сот тӛрелігін 

қалпына келтіру және татуластыру қызметтеріне тікелей қатысы бар бірқатар шаралар 

анықталды: 

- оңалту тәсілдерінің және білім беру шараларының басымдықтары; 

- мамандандырылған қолдау кӛрсету қызметтері жҥйесінің болуы (салыстыру 

қызметтерін қоса алғанда);- білім беру мекемелерінде жанжалдарды шешуге, балалар мен 

жасӛспірімдердің қҧқық бҧзушылықтарына жол бермеуге, білім беру мекемесінде қарым-

қатынастарды жақсартуға бағытталған мектептерде келісу қызметтерін ҧйымдастыру;- 

оңалту тәсілдерінің технологияларын енгізу, баланың қҧқықбҧзушысына жәбірленушіге 

келтірілген зиянды ӛтеу механизмдерін қолдану, сондай-ақ қылмыс қҧрбандарының 

әлеуметтік, психологиялық және басқа да оңалту жҧмыстарын жҥргізу, білім беру әсерін 

қамтамасыз ету. 

Базалық жалпы білім берудің федералдық мемлекеттік білім беру стандарты, РФ Білім 

және ғылым министрлігінің 2010 жылғы 17 желтоқсандағы № 1897 бҧйрығымен 

бекітілген «Бітірушінің жеке қасиеттерін қалыптастыру» («негізгі мектеп бітірушісінің 

портреті»): ол сындарлы диалог жҥргізуді біледі, тҥсінеді, ортақ нәтижелерге қол жеткізу 

ҥшін ынтымақтасады ». 

Қылмыстық жауапкершілікке тартылған жасӛспірімдерге арналған қалпына келтіретін 

сот тӛрелігі бойынша медиация қызметінің желісін 2017 жылға қарай дамыту 

тҧжырымдамасы »осы қҧжатта негізгі мақсаттар, міндеттер мен іс-қимыл курстары 

бойынша:-медиация қызметінің желісін қҧру;- олардың жҧмысын ҧйымдастыру; - оқыту-

балалар мен жасӛспірімдермен жҧмыс жасауда медиация және қалпына келтіру 

тәжірибелерін енгізу; -отбасынан білім алуға және тҧлғаны қалыптастыруға қатысатын 

барлық мемлекеттік және қоғамдық институттарды тартумектептерде, соның ішінде 

қылмыс болған жағдайларда тартылатын органдар мен ҧйымдарда, сондай-ақ балалардың 

қҧқықтары мен мҥдделерін қорғауды қамтамасыз ету саласында мемлекеттік басқарудың 

тиімділігін арттыруға бағытталған шаралар. 

Білім беру ҧйымындағы мектеп медиациясы қызметі бірқатар функцияларды 

орындайды: қалпына келтіруші, тәрбиелік, тәрбиелік, профилактикалық. 

Қалпына келтіру функциясының мәні келесідей. Медиация қызметі жәбірленушінің 

эмоционалды жағдайын қалпына келтірумен айналысады, қҧқық бҧзушы жәбірленушіге 
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материалдық зиянды ӛтеуге ықпал етеді. Сонымен қатар, ол қылмыскерді қҧрдастар 

тобында қалпына келтіреді, келтірілген залалды ӛтеу бойынша оның әрекеттерін 

қолдайды, жәбірленушінің ӛзінің қҧқық бҧзушымен оң қарым-қатынасын қалпына 

келтіреді. 

Тәрбиелік функция. Практикалық сабақтарда медиатор адамдардың ішкі жағдайын 

тҥсінуге, байланыс орнатуға, жанжалды ҧтымды шешуді ҧйымдастыруға, ӛз әрекеттері 

мен басқалардың іс-әрекеттеріне жауапкершілікпен қарауға ҥйретеді. Бҧл білім білім беру 

ҧйымындағы пәндердің ӛзара әрекеттесуінде ғана емес, сонымен қатар кҥнделікті ӛмірде 

де пайдалы.  Тәрбиелік функция. Мектеп медиациясының қызметі осындай тҧлғалық 

қасиеттерді қалыптастыруға мҥмкіндік береді,жауапкершілік ретінде (сыртқы, субъектіге 

оның қызметінің нәтижелері ҥшін жауапкершілік жҥктелуін қамтамасыз ету және 

субъектінің қызметін ӛзін-ӛзі реттеудің ішкі, ішкі формалары) [5], мейірімділік, 

жауапкершілік, эмпатия және т.б. 

Алдын алу функциясы қылмыстың алдын алумен байланысты. Сонымен қатар, 

субъектілер ӛз әрекеттерінің салдарын болжауды ҥйренеді және соған сәйкес мінез-қҧлқын 

реттейді. 

Медициналық мектептің қызметінде туындайтын уақытша қиындықтар 

медиаторлардың рӛлін атқаратын білікті кадрлардың жетіспеушілігімен, осындай қызмет 

тҥрлерін ҧйымдастырудың жеткілікті дамымаған нормативтік базасымен және 

медиаторлар ҥшін арнайы әзірленген оқу бағдарламаларының болмауымен байланысты. 

Бҧл, бәлкім, медиация қызметтерінің бӛлшектелгенін және Мәскеу облысының бірнеше 

аудандарында қолданылатындығын тҥсіндіруі мҥмкін. Осындай қызметтердің 

тәжірибесіндегі мардымсыз тәжірибе бізге білім беру ҥрдісінің субъектілері арасындағы 

эмпатия деңгейінің артуы, білім беру ҧйымдарындағы қақтығыстардың айтарлықтай 

тӛмендеуі арқылы мектептегі қауіпсіз атмосфераны қҧруға ықпал ететін ҥрдістерді кӛруге 

мҥмкіндік береді[6]. 

Тҧжырымдаманы іске асырудың кҥтілетін нәтижелері:- отбасыларға және балаларға 

кӛмек кӛрсетудің жаңа, тиімді жҥйесі, барлық жастағы және топтағы балалардың 

қҧқықтары мен мҥдделерін қорғау, қамтамасыз ету және кепілдендіру, сондай-ақ қиын 

ӛмірлік жағдайдағы балалар, сондай-ақ заңға қайшы келуі;- әлеуметтік қауіпті әрекеттерді 

жасаған, бірақ қылмыстық жауаптылық басталатын жасқа жетпеген балаға әлеуметтік 

және психологиялық кӛмек кӛрсету мекемелерін қоса алғанда, балалармен алдын-алу 

және тҥзету жҧмыстарының тиімді жҥйесін жәбірленушінің алдында айыптауды тҥсіну 

және жою;- мектеп медиациясының әдісін енгізу нәтижесінде білім беру ҧйымдарындағы 

психологиялық ахуалды жақсарту;- балалардың қҧқықтары мен мҥдделерін қорғау, 

олардың қҧрылымын оңтайландыру, балалармен жҧмыс істейтіндердің барлығының 

біліктілігін арттыру ҥшін барлық органдар мен ҧйымдардың тиімділігін арттыру;- 

балалардың қатысуымен жанжалдардың жалпы саны мен ауырлығының тӛмендеуі, қҧқық 

бҧзушылықтардың саны мен ауырлығы, соның ішінде қайталануы және басқа адамдар мен 

қоғам ҥшін олардың салдары, балалар мен жасӛспірімдер арасында әлеуметтік 

кӛріністердің тӛмендеуі. 

Мектептегі медиация қызметтерін қҧрудың және олардың қызмет етуінің қҧқықтық 

негізі болып табылады: білім беру саласындағы қатынастарды қҧқықтық реттеу және 

қҧқықтық саясат, негізінен, қағида бойынша негізделетінін анықтайтын тҧлғаның еркін 

дамуы, ӛзара сыйластықты тәрбиелеу, жауапкершілік және т.б. 

Қортынды 

Мектептегі медиация қызметін жасаған кезде ӛнерге назар аудару керек. «Білім беру 

ҧйымы ӛз қҧрылымында білім беру қызметін жҥзеге асыруды қамтамасыз ететін әртҥрлі 

қҧрылымдық бӛлімшелердің болуы мҥмкін екенін анықтайды», - деп анықтады, бҧл білім 

беру ҧйымының жҥзеге асырылатын білім беру бағдарламаларының деңгейін, тҥрін және 
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бағдарлануын, оқу формаларын және студенттердің тҧру тәртібін ескере отырып 

(әдістемелік және оқу - әдістемелік бірліктер, психологиялық және әлеуметтік-

педагогикалық қызметтер кӛрсетіледі, олар әлеуметтік бейімделуді және оған қажет 

оқушыларды оңалтуды және басқа да қҧралдарды қамтамасыз етеді ҧйым білім 

қҧрылымдық бӛлімшелерінің нормативтік актілер). « Яғни, мектептегі медиация қызметі 

білім беру ҧйымының жергілікті нормативтік актілерінің негізінде жасалуы мҥмкін. 
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Аннотация: В статье рассматривается организация школьного посредничества в 

образовательных учреждениях, которая сегодня играет важную роль в школьном посредничестве и 

является актуальной проблемой, требующей детального рассмотрения; Понятия «посредничество» 

и «метод посредничества» дифференцированы; рассмотрены основные задачи, функции и 

принципы деятельности посредника; Есть трудности в организации этих услуг. Социальная 

стратификация неблагоприятных тенденций в современном обществе; плохо функционирующие 

«социальные лифты», обеспечивающие равный доступ молодежи к общественной жизни; 

миграционные процессы, обостряющие этнические проблемы и отношения; система моральных 

ценностей и критериев все еще расплывчата; потребительские ценности будут преобладать среди 

молодежи, культура будет ухудшаться; есть насилие, агрессия, конфликт, сострадание; 

человеческие отношения часто заменяются общением в социальных сетях; Программы в 

образовательных учреждениях постоянно усложняются, нагрузка растет. Посредничество касается, 

с одной стороны, его появления в области разрешения конфликтов, а, с другой стороны, является 

устаревшим, если вспомнить его устаревшую универсальность, новым процессом. Поэтому 

необходимо отличать современное посредничество от традиционных форм разрешения споров и 

других форм разрешения споров. 

Abstract:The article discusses the organization of school mediation in educational institutions, 

which today plays an important role in school mediation and is an urgent problem requiring detailed 

consideration; The concepts of ―mediation‖ and ―mediation method‖ are differentiated; considered the 

main tasks, functions and principles of the intermediary; There are difficulties in organizing these 

services. Social stratification of adverse trends in modern society; poorly functioning "social elevators" 

that provide equal access for youth to public life; migration processes that exacerbate ethnic problems and 

relationships; the system of moral values and criteria is still vague; consumer values will prevail among 

young people, culture will deteriorate; there is violence, aggression, conflict, compassion; human 

relationships are often replaced by communication on social networks; Programs in educational 

institutions are constantly becoming more complex, the load is growing. Mediation refers, on the one 

hand, to its emergence in the field of conflict resolution, and, on the other hand, is an outdated, if we 

recall its outdated universality, new process. Therefore, it is necessary to distinguish between modern 

mediation and traditional forms of dispute resolution and other forms of dispute resolution. 
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ТІЛ БІЛІМІ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ -ЯЗЫКОЗАНИЕ И ЛИТЕРАТУРА–  

LINGUISTICS AND LITERATURE 

ӘОЖ 831,71 

Турабаева Л.К. 

филолог.ғ.к, доцент, М. Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

АБАЙ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ КӚРКЕМДІК ТЕҢЕУ ӘДІСТЕРІ 

 
Тҥйін: Мақалада Ҧлы Абайдың шығармашылығы туралы сӛз болады. Ақынның сол кездегі 

қоғам ӛмірімен байланыстыра жазған шығармалары қарастырылған. Абай ӛлеңдерінде ҧлтқа, руға, 

тап ӛкілдері тағдырына қатысты маңызды қоғамдық тақырыптар айтылған. Сол кездегі кҥнделікті 

ӛмірдегі талас-тартыс, адамдар арасындағы қуаныш пен қайғы және сахарадағы тӛрт маусымның 

пейзажы суреттеледі. Абай ӛзінің шығармаларын тәрбиелік мақсатта, еңбек ете отырып,  ғылым 

мен мәдениетті ҥйренуге арнады. Жас ҧрпаққа достықты, адамгершілікті  мадақтаған 

философиялық шығармалар жазады. Абайдың философиялық ӛлеңдері, оның лирикасымен қоса 

ӛміршең екендігі белгілі. Ақынның табиғатты суреттеген ӛлеңдері тҥр жағынан ғана емес, мазмҧн 

жағынан да ерекше. Ӛзінің шығармалары арқылы қазақ әдебиетіне кӛп ӛзгерістер енгізді.  

Кілттік сӛздер: ақын, поэзия, қоғам ӛмірі, еңбек тақырыбы, шығармашылық мҧра. 

 

Кіріспе.Абайдың ақындық творчествосы – қазақ ӛмірінің әрбір саласына толық тоқтайтын 

ӛрісі кең, мазмҧны терең, қҧнды творчество. Абай шығармалары қамтымайтын ӛмір 

саласы кемде-кем. Абай ӛмір шындығын дҧрыс танып жырлаған ақын болды. Оның 

шығармалары халық тҧрмысына, ой-армандарына негізделді.  

Теориялық талдау. Абай ӛз еліндегі ӛнер туындыларын біліп, ой ӛрістерін 

жетілдіріп, оған жаңа табыстар қоса отырып, бір-бірімен  байланыстыра қарады. Ел ішіне 

жақындауы елдің арасындағы, тҧрмысы тӛмен халықтың жағдайын танытты. Абай осы 

жолды таңдау ҥшін кӛп уақыт ойланып, ҥнемі ізденіс ҥстінде жҥрді, ойға батты, соңында 

одан шығудың жолын іздеді. Ол жолды адамгершілік парызды ӛтеу деп бел буды. 

адамшылық қарызын ӛтеу жолына нық бекінді. Ел ішіндегі келеңсіздікке жаны ауырып, 

одан шығудың жолдарын іздеді. Ақын ол жолды ӛнер арқылы іздеп, еңбексҥйгіштіктен 

тауып, терең ой тҥйді. Сол ойлардың бәрін де қлең арқылы халыққа жеткізуді мақсат 

тҧтты. Абай елдің игілігін, алдағы болашақтың жағдайын ойлады. Еңсесі тӛмен кеткен 

еліне кҥш-қуат іздеп, оны ӛзінің ӛлеңдері арқылы жаң тҥрде ҧсынды.  

                                 Жасымда албырт ӛстім ойдан жырақ, 

                                 Айлаға, ашуға да жақтым шырақ. 

                                 Ерте ояндым, ойландым, жете алмадым, 

                                 Етек басты кӛп кӛрдім елден бірақ –  

деп кӛрсетті [1]. 

 Нәтижелер мен талқылау. Абай ӛзі ӛмір сҥрген дәуір шындығын зерттеп, ішкі-

сыртқы сырларын жете ашқан ақын болды. Ӛзінің қоғамындағы болып жатқан 

ӛзгерістерге сыни кӛзбен қарай отырып, теріс жақтарын ҧғынды. Оны ӛлеңдері арқылы 

халыққа мысқылдап жеткізді.  

Ақынның дос, жолдастық жайлы кӛзқарастары ӛзінің адамгершілік идеяларымен 

байланыста болып келеді. «Адамдардың бәрі бірдей болғанымен, бір-бірінен ӛзгешелігі 

ақылы мен мінезінде, әрнәрсені кӛп немесе аз ҧғынуында, оның мәдениетінде деп, 

ӛзгелерден озықпын деуі наданшылық деп ойлайды. Абай ӛз ӛлеңдері мен қарасӛздерінде: 
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ӛмірдегі қызықты сәт ол адамды жақсы кӛруден асқан бақыт жоқ деп білді. Ақын 

адамдарды сыйлап, қҧрметтей білуді адамгершілік қасиет санады, ол қасиетті жоғары 

бағалады.   

 Ақын әруақытта халқына «Ойсыздарға қосылып, мақтан қуып кетпеңдер!» деп 

ақылшы бола білді. Сол кездегі ҥстем таптың ӛкілдерін озбыр мінездерімен қоса сынға 

алып, ӛздеріне қарсы шығып отырды. Адамдарды езіп, тонап, талау жауыздықтың белгісі 

екенін айтты. Сондықтан халыққа тура жолды кӛрсете отырып, оқуға, ӛнер-білімге,  еңбек 

етуге шақырды. Ақын шығармашылығынан ерекше орын алатын – оның ағартушылығы. 

Олай дейтін себебіміз, Абай ӛнер мен білімге, тәрбиеге айрықша аудара білді. Мысалы: 

                        Ғылым таппай мақтанба, 

                        Орын таппай баптанба. 

                        Ойнап босқа кҥлуге ... » -  

деп бойына сай ғылым табуға ҥндейді. Ақынның айтуынша, адам дҥниенің кетігіне 

қалануға жарарлық бір кірпіш сияқты болса да ӛз орны бар. Сол орнын тауып қаланса, 

ӛмірдің керегіне асып, елінің тілегі ҥшін еңбек еткендей азаматы болса екен деген игі 

тілегі болды. Жастарға арнап: 

                        «Дҥние де ӛзі, мал да ӛзі, 

                          Ғылымға кӛңіл бӛлсеңіз»,- 

деп, ғылымға шын ықыласпен кӛңіл бӛл дегенге әкеліп тірейді. Ғылымды ықыластана 

отырып ізденуге шақырады. «Ондай болмақ қайда?» деп, балалық жасамай, жас кезді 

босқа ӛткізбей, алға ҧмтылуға жетелейді.  

                          «Ғалым болмай немене 

                            Балалықты қойсаңыз. 

                            Болмасаң да ҧқсап бақ, 

                            Бір ғалымды кӛрсеңіз, 

                            Ондай болмақ қайда?» - деп 

                            Айтпа ғылым сҥйсеңіз,- 

деген ӛлең жолдары арқылы жастарға бағыт-бағдар берді [2]. Сонымен бірге адамға 

керекті ҥйір болар нәрселер мен керек емес, қашық болар нәрселерден аулақ болуды 

кӛрсетті. «Тілегің, ӛмірің алдыңда»-деп Абай ӛлеңімен жастарды болашаққа бағыттайды.

 Абай ӛлеңдері – еңбектенуге тәрбиелейтін идеялы туынды. Ақын адамға ӛмір сҥру 

ҥшін бәрін де еңбекпен табуға болатынын тҥсіндірді. Адамға ӛз ӛмірінде еңбектің  

маңызды екенін кӛрсетті. Оны мына ӛлеңдерінен байқауға болады: 

                             «Тамағы тоқтық, 

                              Жҧмысы жоқтық 

                              Аздырар адам баласын»,-  

деп, адамға адал еңбекпен әрекет жасау керек деген ойды білдіреді [3]. 

 Ақын творчествосындағы кӛп ӛлеңдері еліне, халқына сҥйіспеншілігін танытады. 

Абай ӛлеңдерінің бәрінде де халқына ақыл айтып, ой салатындай сӛзді қозғайды. Кей 

ӛлеңдерінде сынай келе, елінің болашағы ҥшін қатты ойланатынын жеткізе білген. Ӛз 

халық кӛрші елдермен салыстыра отырып, олардың ӛз елінен алда екенін кӛрсетеді. 

Олардың мәдениеті мен ӛнерін ҥйренуді ҧсынады.  

         Абайдың лирикалары осындай алуан тҥрлі, мазмҧнға бай лирика. Ақын ӛлеңдері 

мазмҧны мен тҥрі жағынан бірдей қабысқан, ең асыл сӛз ретінде келеді. Шығармалары 

мазмҧн мен тҥр жағынан да ерекше. Оның ӛлеңдерінде басы артық сӛз бен қисынсыз ой 

жоқ. Барлығы белгілі бір тәртіпте, жҥйелі ретпен келтіріледі. Мазмҧн мен формасы 

жағынан алғанда, ақынның «Сегіз аяқ», «Бойы былғаң», «Татьянаның хаты» т.б. ӛлеңдері 

мен аудармалары, жыл мезгіліне арналған ӛлеңдері ӛзгеше. Ақын тіл шеберлігі жағынан 

да ерекше екенін жасырмайды. Абай қазақ халқының тіл байлығын жетік меңгерген ақын.

  Абай қазақ тілін басқа ел тілімен, басқа сӛзбен шҧбарлайтындарға қарсы болған 
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адам. Оларды ӛлеңдері арқылы сынай отырып, ӛзі қазақ әдебиеті тілін жасады.  

                        Бӛтен сӛзбен былғанса, сӛз арасы, 

                        Ол ақынның білімсіз бейшарасы,-  

деп, ӛлеңдері арқылы ӛзі білімді ақынның тіл ҥлгісін кӛрсете білді [4]. Сӛйтіп қазақ 

әдебиеті тілін жаңғыртты. Тілге жеңіл, жҥрекке жеңіл тиіп, теп-тегіс, жан-жағы жҧмыр 

келетін ӛлеңнің тҥрін жасады. Ақын ӛлеңдері халыққа тҥсінікті және тартымды. Оның 

әрбір сӛзі оқушысының бірден кӛңіліне қонып, ойына орнығады.  

 Абай қалданған теңеу, эпитет – бәрі халыққа бӛтен емес, таныс теңеулер. Мысалы, 

«Аттың сыны»  ӛлеңіндегі теңеулерді еске тҥсіріп кӛрелік: 

                        Шоқпардай кекілі бар, қамыс қҧлақ, 

                        Қой мойынды, қоян жақ, бӛкен қабақ... 

                        Теке мҧрын, салпы ерін, ҧзын тісті, 

                        Қабырғалы, жоталы болса кҥшті.  

т.б. немесе «Қақтаған ақ кҥмістей, ақ маңдайлы» ӛлеңдерінде шомылып жатқан қас 

сҧлуды, ақ қардың ҥстінде, қызыл тҥлкіні алып жатқан қара бҥркітке салыстырады. 

Осылардың бәрі жҧртқа таныс сӛз, бірақ қолданысында жаңа, ӛзгеше мәнде, ӛзгеше 

орында тҧр.  

 Табиғатты бейнелеуде де – қалғыған тауды, дел-сал даланы, сілкінген жапырақты, 

кҥлімсіреген аспанды, ойланған жерді, сҧрғылт бейуақты, дірілдеген су бетін ӛте тамаша 

қолданады. Абай ӛлеңінің тілі ӛткір келеді. Айтайын деген жеріне жеткізе айтады. 

Әсіресе, сын, сықақ ӛлеңдерінің тілі тым ӛткір. Мысалы,  

                           Байы – баспақ, 

                           Биі – саспақ, 

                           Әулекі аспақ, 

                           Сыпыра қу, 

немесе:  

                           Кҥштілерім сӛз айтса, 

                           Бас изеймін шыбындап, 

                           Әлсіздің сӛзін салғыртсып, 

                           Шала ҧғамын қырындап, 

т.б. Абай негізінде, осындай, ірі, лирик ақын болды [5].    

 Ақын шығармашылығының екінші бір саласы, оның поэмалары болады. Абай 

қалдырған мҧраларының ішінде ҥш поэма бар. Бҧл поэмалар Абай творчествосынан 

ерекше орын алатын шығармалар болып табылады. Ол ӛз поэмаларында да ағартушылық, 

адамгершілік иедеяларын кӛтеріп отырды. Озбырлық, дҥниеқорлық секілді әрекеттерге 

қарсы шықты. Бейбіт ӛмірді, достықты, адамды жақсы кӛруді, адал еңбек етуді, ақылмен 

шешуді талап етті. Мысалы: «Ескендір» поэмасын ежелгі тарихқа аты мәлім, ҧлы патша 

Александр Македонскийдің жауқҧмарлық әрекеттерін сынауға арнап жазды. Бҧл поэмада 

Абай патшаға тән озбырлық, дҥниеқорлық, ӛзі тойса да кӛзі тоймайтын қанағатсыздық, 

адамгершілікке жат мінез-қҧлықтарды әшкереледі. Ескендір туралы кезіндегі аңыздарға 

қарсы Абай оның жағымсыз бейнесін жасай білді. Ескендірге қарсы ақыл иесі философ 

Аристотельді қойып, ӛзі сол дана философ жағында екенін кӛрсетеді. Сол Аристотель сӛзі 

ретінде, автор ӛз пікірін қосып, патша ісіне қарсы шығады. Оның жағымсыз әрекеттерін 

аяусыз сынады. Соңында Аристотельдің ҧстамды сӛзімен поэмасын аяқтайды.   

 Абайдың «Масғҧт» поэмасы да адамгершілікті жоғары кӛтеретін, жаңа иедяға 

негізделген шығарма болды. Бҧл поэмадағы негізгі кейіпкерін адамгершілік ҥшін кҥрескен 

адам арқылы бере білді. Ондағы негізгі кейіпкер – Масғҧт. Озбырлардан әбден жәбір кӛріп 

жатқан жазықсыз шалды қҧтқарып қалады. Ол тек жазықсыз адамды қорғау мақсатында 

әрекет етті. Кейін таңдағаны қазақтың жәбір кӛріп келген правосыз әйел жҧрты болады. 

Поэмадағы бҧл шешім жай айтылған сӛз емес, романтикалық аңызбен берілсе де, 
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ақынның бҧқарашыл иедеясын танытатын, айқын кӛзқарасының жемісі.  

 Ақынның бҧл поэмалары кезінде әдебиетте ерекше орны бар тың шығармалар 

болды. Ол Абай поэмаларының идеясымен де, тҥр ӛзгешелігімен де танылатын 

ерекшеліктер. Бҧл поэмалары арқылы Абай ӛмірде кездесетін шындықты романтизм 

әдісімен суреттей білді.  

Қорытынды. Абай – терең ойшыл ақын. Оның кез келген шығармасын оқығанда, 

жҥректі тебірентпей қоймайды. Ақын ӛлеңдері арқылы тереңнен сыр толғайды.  

Абай ӛзінің шығармаларында қоғамдық мәні бар, дәуірінің ең басты мәселелерін 

кӛтере білді. Қазақ әдебиетіне жаңа бағыт әкелді. Сыншыл реализм әдісін кеңінен 

қолданып, ағартушылық идеяны кӛтерді. Ақынның қазақ мәдениеті тарихынан алатын 

орны да, оның творчествосының маңызы да осы ағартушылық, ақындық еңбегімен 

ерекшеленеді. 
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Аннотация: В данной статье мы расскажем про творчество Великого Абая. Рассмотрим 

произведения поэта связанные с общественной жизнь того времени. Стихи Абая содержат важные 

социальные темы касающиеся судьбы нации, племени, представителей класса. Он писал о 

повседневных конфликтах в жизни, радости и горести человечества того времени, и описывает  

пейзажи четырех сезонов в сахаре. Абай посвятил свои работы в образовательных целях, работая 

над  изучением науки и культуры. Для молодого поколения он пишет философские работы, 

поощряющие дружбу и человечность. Известно, что философские стихи Абая и их лирика всегда 

актуальны. Стихи поэта описывающие природу уникальны не только по внешнему виду, но и по 

содержанию. Своими произведениями он внес много изменений в казахскую литературу. 

Ключевые слова: поэт, поэзия, общественная жизнь, тема труда, творческое наследие. 

 

Abstract: In this article we will talk about the work of the Great Abay. Consider the poet’s works 

related to the social life of that time. Abai's poems contain important social topics concerning the fate of a 

nation, tribe, and class representatives. He wrote about everyday conflicts in the life, joy and sorrow of 

mankind at that time, and describes the landscapes of four seasons in sugar.Abay devoted his work for 

educational purposes, working on the study of science and culture. For the younger generation, he writes 

philosophical works promoting friendship and humanity. It is known that the philosophical verses of Abay 

and their lyrics are always relevant. Poems of the poet describing nature are unique not only in 

appearance but also in content. With his works, he made many changes to Kazakh literature. 

Keywords:sings, poetry, sociallife, the theme of  labor, creative heritage. 
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НҦРАЛЫ НЫСАНБАЙҦЛЫНЫҢ ӚМІРІ МЕН  

ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ ТЫҢ ДЕРЕКТЕР 

 
 Тҥйін: Мақалада қазақтың Оңтҥстік ӛлкесінде әдеби мектебін қалыптастырған атақты 

ақын – Нҧралы Нысанбайҧлының ӛмірі мен шығармашылық қызметіне тҧңғыш рет ғылыми 

талдаулар жасалынып, ӛмірі мен әдеби қызметіне сараптама жасалынды. Осы кҥнге дейін айтылып 

келген, әлі нҥктесі қойылмаған ақынның туылған кҥні мен әсіресе, қайтыс болған жылы туралы 

1930 жылдарға дейін хатқа тҥскен, «Қазығҧрт» ғылыми-зерттеу орталығында қолжазбалар 

қорында сақталған деректерді негізге ала отырып, дәлелдеп шықтық.  Ақынның кейін табылған 32 

діни термесі мен 47 дастаны тҧңғыш рет оқырманға жол тартты.Халықтың ықыдасына 

бӛленді.Нҧралы Нысанбайҧлының ақындық мектебінің қалыптасуы Майлықожа, Майкӛт, Мықан, 

Шәді секілді ақындардан бағыт-бағдар алғандығы да кейінгі табылған қолжазба деректерден 

мағлҧм болды. Нҧралы ӛзі тәлім алған Мҧғалтай, Италмас секілді ақындардан ҥйренген ҥлгісі де 

нағыз ақындыққа бет қойған кезінде болған. Нҧралы ақынның басқа ақындардан екрекшелігі һәм 

артықшылығы дастан жанрында жарқырай кӛрінгедігі дәлелденді. 

Кілттік сӛздер: Нҧралы ақын, ӛмірбаяны, шығармашылығы, Қазығҧрт-Қаратау аймақтық 

әдебиет мектебі, діни термелер, дастандары, шәкірттері, кітаптары, ақындық дәстҥр, ақындық 

мҧрасы. 

 

Бҧрыңғы Сыр бойы мен Оңтҥстік ӛлкесіне, Арқа ӛңіріне де кеңінен танымал ақын, 

Оңтҥстікте ӛзіндік әдеби мектеп қалыптастырған Нҧралы Нысанбайҧлы 1857 жылы 

қазіргі Оңтҥстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданына қарасты Боралдай ауылында (кеңес 

дәуірі тҧсындағы «Социалистік қоғам» колхозында) туылған. Руы – Дулаттың Шымыр 

аталығынан, оның ішінде – Шоқай. 

Талша қызбен айтысында шыққан тегін: 

Атамыз халыққа мәлім Тілеміс мырза, 

Кӛктем Тау, жайлайды екен кҥзде Сырға. 

Себебі Жиен Шоқай демегінің, 

Туған соң қойған екен Жиенқҧмда, – деп дәлелдеп кӛрсетеді.  

       Әдебиет тарихының заңдылығына сәйкес ең алдымен ақынның ӛмірбянын жазуда 

туылған жылы мен қайтыс болған жылын анықтап алмақ керек. Ә.Оспанҧлы «Қаратау 

атырабының ақындары» монографиясында: «Нҧралы ақынның туған жері бҧрынғы Арыс 

ауданының «Октябрь» колхозындағы Кӛктӛбе аталатын ауыл. ...Ақынның туылған 

жылына келетін болсақ, оны дәл анықтап алуға мҥмкіндік толық. Бҧлай дейтініміз, 

Нҧралының ел арасына ерекше кең таралған дастандарының бірі «Жетім Қҧбылда» ӛзінің 

жас шамасы жайында: «Мың тоғыз жҥз жетіде, Елу жасқа шығамын», – деп келетін 

жолдар бар. Бҧл – бҧлтертпас шындық. Сонда ақын 1857 жылы туылған болады. 

Шығармаларының кіріспесінде, әсіресе дастандарын бастарда ӛзін «Молда Нҧралы» деп 

таныстырғанымен ол ел тҥсінігіндегі молдалықты кәсіп етпеген. Қайта, ақынның ӛзі де, 

оның айналасы да бҧл сӛзді «оқыған адам» мағынасында қолданып жҥрген. Нҧралы 

туындыларын, әсіресе «Сауда ишан» дастанын жатқа білетін, кӛпшілік арасында іркілмей 

айтып жҥретін ақын-жыршылар ақынның туылған, ӛлген жылдары жайында әр қилы 

пайымдаулар айтады. Бірақ, қалай дегенмен де олардың беретін мәліметтері бір-бірінен 

оншама алшақ кетпейді. Мәселен, «Сауда ишанды» айтушылардың бірі  Бӛген ауданының 

Сыпатаев атындағы совхозында тҧратын Керімбай ақсақал Нҧралының  дҥние салған 

жылы кәнпеске кезеңі – 1929 жыл дегенді айтады. Ал, халық ақыны, Шаян аудандық 

мәдениет бӛлімінің қызметкері Айнабек Нысанов болса, Нҧралы 1930 жылы қайтыс 

болып еді дейді де, ол оқиғаның басы-қасында ӛзінің болғанын айтады. Бҧған қосымша 

Сайрам аудандық мемлекеттік қамсыздандыру инспекциясының аға инспекторы, 
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Нҧралыға жақын туыс адамдардың бірі Науша Бисебаев та Айнабек берген деректі 

мақҧлдады. Сондықтан әзірге ақын 1930 жылы қайтыс болған деген деректі пайдалана 

тҧрамыз» деген дерек ҧсынған [1.162].    «Ақынның әкесі Нысанбай баласын жасынан-ақ 

оқытып, молда етіп шығармақ болып, ауылдағы дін мектебіне береді. Хат танырлық қана 

білім алған Нҧралы бір жағы кедейліктің кертінен, екінші жағы Қайнақ қожаның 

торсылдатып кҥнде сабауынан оқуды тастап кетеді. Сӛйтіп, бар ынтасын ақындық ӛнер 

жолына жҧмсайды» [1.162-164]. Бҧл ғалым ағамыздың Нҧралытанудағы алғаш дерек 

беруші ретіндегі еңбегін кӛрсеткенімен, ақын ӛмірбаянын жазуға толық бағыт бере 

алмайды. «Ел арасындағы жыршыларға ілеседі, сол кезде баспадан шыққан шығыс 

әдебиетінің ҥлгілерімен танысады. Онымен бертін кезде кӛп кездескен, дәмдес-тҧздас 

болған кісілер Нҧралы «ҧзын бойлы, ат жақты, сақалы беліне тҥскен, жылдам зор 

дауысты, ҥлкен-кіші, бала-шаға, келін-кепшіктермен де әзілдесе беретін, бала мінезді, ақ 

кӛңіл кісі еді» деседі. Отырған, мәжілістес болған жерінде молдаларды шариғаттан 

жаңылдырып, сӛйлетпей  қоятын да әдеті болған. Сондықтан да жҧрт оны «оқығаннан 

тоқығаны кӛп» деп аңыз еткен. Кейінірек оның атына «молда» деген сӛзді қосып, Молда 

Нҧралы деуге де себеп болған осы жағдай. [1.162-164]. 

       Ақынның туылған жылына қатысты деректерді дҧрыс дегенімізбен, қайтыс болған жылы 

туралы әрқилы пікірлер бар. Мәселен, «Қазығҧрт» ғылыми-зерттеу орталығындағы кейінгі 

зерттеулер нәтижесін пайдалана отырып, біз ақынның 1928 жылы қайтыс болған деген 

дерекке тоқталғанды жӛн санаймыз. Оған тӛмендегі дерек-мағлҧматтарды ҧсынамыз. 

«Қазығҧрт» ғылыми-зерттеу орталығындағы бір деректе «Нҧралының қаламынан ақтық 

рет жазылып шыққан дастан, талантты шәкірті, облыстық халық ақыны Кӛпбай 

Әлімбетовтің «Қҧл Қҧла» дастаны» деген дерек бар,  Бҧдан соң қалам ҧстамай, 1928 жылы 

жетінші қаңтар кҥні дҥниеден қайтты. Сҥйегі ӛзі туып-ӛскен, ӛмір сҥрген ауылында, 

Боралдай ӛзенінің жағасында, Қарабастау қасына, «Қыз ши» деген жерге кӛмілген» – 

деген деректі Әбді Амантайҧлы берген [2.4]. Екінші бір қолжазба деректе тағы сол Әбді 

ақсақалдың Нҧралының іздеп барған кҥн 1928 жылдың 7 қаңтар кҥні деген мәлімет 

берілген [2.5]. Әбді ақсақал сӛзіне сенуге тура келеді. Ӛйткені, Әбді ақсақал атақты 

«Аппақ ишан» медресінде мҥддәрис болған кӛкірек кӛзі ашық, халық мҧрасына жаны 

ашыған азаматтарымыздың бірі болған. Жалайырдан шыққан атақты Италмас 

Тҥнқатарҧлының, Сіргелі Жылқыбай Байшопанҧлының, Қаңлы Сҥйіндік Тілегенҧлының, 

молда Бекештің т.б. ірілі-ҧсақты жиырма шақты ақынның мҧраларын жинап кеткендігі 

осы Әбді ақсақалдың, оның жинаушылық дәстҥрін жалғастырған белгілі халық мҧрасын 

жинаушы Қысыраубек Амантайҧлы қолжазбаларынан табылып отыр. «Сондықтан әзірге 

ақын 1930 жылы қайтыс болған деген деректі пайдалана тҧрамыз» – деген Ә.Оспанҧлы 

мәліметі де толық, кесімді пікір еместігін назарға аламыз.  

Оның ҥстіне Шопақ деген шәкіртінің айтуынша «ӛмірінің соңында «Шора-и ислам» 

ҧйымынан адамдар  келіп, Нҧралыға қисса жазуды тоқтатуға бҧйырған, тиым салған» 

[1.7]. Бҧл 1926-27 жылдары орын алған жағдай. 

Тағы бір дерек. 1927 жылы, Нҧралының қайтыс боларынан екі-ҥш ай бҧрын, 

сҥйекжекжаты Тҧрдалы қыз ҧзатып, той жасайды. Осыған Нҧралы апаратын мал таппай, 

ӛзі шығарған сексенге жуық дастанын апарып, той кӛрімдігі деп қосады. Әр ҥйге біреуден 

таратып, ол тойда ешбір ақын ӛлең айтпай, тек Нҧралының дастандарын оқумен ғана 

қанағаттанған. Тҧрдалының кӛңілі толмай, Нҧралының сәлемін әлік алмай да қойған екен. 

Тҧрдалының тойы 1927 жылдың кҥзінде болған. Оның ҥстіне дерек бергендер  «Нҧралы 

қайтыс болған кҥні ӛлікті тҥнеткенде, жаназаға сойылатын мал да сойылмады деседі» – 

деген Қ.Амантаев дерегі кӛз-кӛргендер мен естігендер аузынан жазылып алуымен де 

қҧнды дейміз. Сонымен Нҧралы ақын 1857 жылы туылып, 1928 жылы қайтыс болған 

деген дерекке тоқталғанымыз жӛн деп білеміз. 

   Ақынның ӛмірбаяны туралы жарияланған деректер тақыл-тҧқыл. Біз осы кемшіліктің 
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орнын толтыру мақсатында қолжазба деректерден алынған мәліметтерді пайдалана 

отырып, ақынның ӛмірі мен шығармашылығына байланысты мағлҧматтарды ҧсынамыз.  

    Нҧралының әкесі ӛте кедей, әр байға жалданып кҥн кӛрген қарапайым кісі болған. 

Еріндерін жегі жеген екен, сол ҥшін ол «Нысанбай жырық» деп аталып кеткен. Нысанбай 

ешқандай молданың алдын кӛрмеген, оқымаған адам екен. Оның аздап шайырлығы 

болған, хат танымағандықтан әрі анау айтқандай мықты болмағандықтан ӛлеңдерін жазып 

қалдырмаған сыңайлы. Кедейліктің зарпынан Нысанбай әйелді жҥріңкіреп барып, кештеу 

ҥйленеді. Отыз бес жас шамасында Дулаттың Темір аталығынан Кенбай деген кедейдің 

қызына ҥйленген. Одан тҧңғышы – Нҧралы, он жылдан кейін Әбиден деген бала туылған. 

Бҧл екеуінен кейінгі туғандары тҧрмапты. 1870 жылы Нысанбайдың әйелі қайтыс болады. 

Бес жылдан кейін Бипа деген кісінің менсінбей қоя берген әйелі, екі қолы мен екі аяғының 

саусақтары жоқ, тҧқылданған шолақ әйелге қосылады. Нысанбай Нҧралыны он ҥш 

жасында, осы шешесі ӛлген дау-дудың ҥстінде, ескіше оқуға береді.  

   Нҧралының бірінші ҧстазы болған Ӛмірзақ деген молда балаларға ӛте қатал, зәрі кҥшті 

адам екен. Нысанбай Нҧралыны Ӛмірзақ молдаға: – Баламның сҥйегі менікі, еті Сіздікі, 

әйтеуір хат танытып берсеңіз болды, – деп тапсырады. Нҧралының оқуға ықыласы 

болмапты. Зейін қоймаған, ӛте кеще болыпты. Басқа балалар әптиек жаттап, шулап жатса, 

Нҧралы ӛзімен-ӛзі отыратын момын, босаң, аңғырт бала болған екен. Ескіше сабақты 

қанша оқыса да,  миына қонбайды. Оның ҥстіне, Ӛмірзақ молда да ӛз атын ӛзі әрең 

жазатын, білімі шамалы, дҥмшелеу болса керек. Соған қарамастан Нҧралыны сабақ 

білмейсің деп, басқа балаларға арқалатып қойып, солқылдақ шыбықпен талай рет сабаған 

екен. Арқасы білеудей боп іскенше таяқ жеген соң Нҧралы жылап-еңіреп ҥйіне келсе, 

«Сен молда болмадың» – деп,  мына жақтан әкесі таяқтайды. Екіжақты қыспаққа 

ҧшыраған Нҧралы ертемен сабаққа кеттім деп, ҥйінен шығып кетіп, сабаққа бармай, 

Боралдай ӛзені бойындағы жарды жағалап, ойнап, шомылып, кеш бата ҥйіне қайтады екен. 

Нҧралының бҧл қылығын білген молда мен әкесі қосылып, баланы талға байлап та, суға 

тҧншықтырып та, асау ӛгізбен сҥйретіп те сабаған. Осындай қорлықпен Нҧралы Ӛмірзақ 

молданың қолында бақандай тӛрт жыл оқиды. Алғашқы сауат ашқан кітаптары – 

«Әптиек», «Қҧран», «Шар кітап», «Сопы Аллаяр.»  

1874 жылы Арыс ӛзенінің жағасындағы Ишанбазарда Сиқым руының Аққойлысынан 

шыққан Әбдікерім деген молда жаңа мешіт соқтырып, медресе ашады. Дақпыртқа ерген 

әкесі енді Нҧралыны сол Әбдікерім ахунның мешітіне апарып, ҥжірасында жатып оқитын 

етіп келіседі. Мҧнда Әбдікерім, Әді деген молдалардың оқытқандары – «Мҧқтасар», 

«Пікайдан» секілді кітаптар. Мҧнымен де қанағат қылмаған Нҧралы сол молдалардың 

кӛмегімен «Ақайт», «Мҥшкілат» деген кітаптармен танысады. Шығыс халқының 

ертектеріне қызығып, Шығыстың классик ақындары: Фирдауси, Низами, Науаи, Физули, 

Сайхали, Қожа Хафиз, Әбу Ғали Ибн Сина, Қожа Ахмет Иасауидің «Хал ілімін» т.б. 

шығыс ғҧламаларының еңбектерін, «Мың бір тҥн», «Тотынама» секілді, тағы басқа да 

әдеби фольклорлық еңбектерді оқып, ілім тереңіне бойлай тҥседі. Аталған шайырлардың 

кӛптеген  шығармаларын жаттап та алады. Ахунның мешітін ҥш жылда бітіріп, еліне 

келеді. Қолжазбада ақынның тҧрмысынан хабар берер мынадай бір дерек бар. «Осы 1877 

жылының жазында Нҧралы жоңышқа орып жҥріп, кедейліктің салдарынан, тамағы нашар 

болғандықтан, ӛзегі талып, басы айналып қҧлайды. Осыдан Нҧралы есі-тҥсін білмей ҥш 

ай жатып ауырады». 

Әбдікерім ғҧламаның медіресесінен соң, Нҧралы оқи алмай қалған. Әкесі аурушыл 

болып, ақынды алдынан шығармайды. Ол аз болғандай 1879 жылы әкесі дҥниеден қайтып, 

ҥй тірлігінің бар ауыртпалығы енді Нҧралының мойнына тҥседі.  

Әкесінің ӛлімі, ҥй тҧрмысының нашарлығы – Нҧралының еңсесін кӛтертпейді, ҧзақ 

уақыт ақын ел қатарлы бой да жаза алмайды. Ҥстіне кигендері шоқпыт-шоқпыт, қырық 

жамау қҧрақ ескі киімдер болса, қыстыгҥні тозығы жеткен кебісті жалаң аяғының басына 
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іліп алып жҥре береді екен. 

Нҧралының қҧрдасы Байқҧлақ деген кісі бір бозажорада Нҧралымен ӛлең айтысып, 

былай депті: 

Әкең жырық болғанда, шешең шолақ, 

Жаздай істеп тапқаның бастан қопақ. 

Есігіңнің алдында итің де жоқ, 

Жылдығына болады тамақ сол-ақ. 

...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ... 

Менімен айтыссаң да жетіспедің, 

Ӛлең айтпа десем де келіспедің. 

Сен жҥрсің кедейшілік тақырында, 

Ішегің бір ағарып кӛже ішпедің. 

Ауқаттан жарымайтын жының болса, 

Алты ай жаз терің тӛгіп неге істедің? 

 

Жҥн шекпен, тері шалбар қҧрысқанмен, 

Бҧл сӛзімнің таппассың теріс жерін. 

Жазатайым сҥрініп, қҧлай қалсаң, 

Алдыңды орап, ҧшады кебістерің [2.3]. 

Байқҧлақтың бҧл сӛздерінен Нҧралының әке-шешесінің сын суретін әзіл ретінде 

айтқанын тҥсінсек, Нҧралының нашар тҧрмысын айтамын деп, сол уақыттағы жалпы 

қазақ қауымының, әсіресе, Нҧралы секілді ақындардың әлеуметтік жағдайынан да, ақын 

ӛмірінің алғашқы кезеңінен де хабардар боламыз.  

Ахунның медресесінен соң-ақ «молда Нҧралы» атағына ие болғанымен, Нҧралының 

болыс-билермен, байлармен, қожа-молдалармен жаранасы келіспейді. Елден қақпайланған 

Нҧралы ия кӛрерге сәулет жоқ, ия істеуге дәудет  жоқ болған соң, ауру сырқаттарды 

емдейтін тәуіп, пал ашатын сәуегей болумен айналысып, бҧл «кәсіппен» біраз жылдар 

әуреленеді.  

Жігіттіктің соңы әуейілене тҥскенімен кедейлік тҧрмысы шідерлеп, адымын алға 

бастырмайды, кежегесінен кейін тартады да тҧрады. Қалыңмал беруге қуат жоқ, қыз ала 

алмай, қатты қиналады. Ел арасындағы жиын-тойда қызбен айтысып, ауылдағы бәдік 

сияқты ауру «иесін» кӛшіретін жыр-кештеріне де қатысып жҥреді. 

1889 жылы Сіргелі (оның ішінде Бӛгежілі) елінде бір той болады. Осыған Нҧралы 

жақын әкпесін алған жездесі Бимырза дегенге ілесіп барады. Басқа қыздың бәріне жігіттер 

тҧс-тҧсынан ӛлең-айтып жатса, Бекей деген кісінің (Сиқым, оның ішінде Қҧлбәйімбет) екі 

қызына ешкім ӛлең айтпапты. Екеуінің астын биіктен қойып, тӛрдің алдына отырғызған. 

Атақты кісінің қыздары болған соң, жігіттер ӛлең айтуға бата алмапты, екі қыз да ақын, 

кімді де болса, ӛлеңмен беттеттірмейді екен. Осы екі қыздың тҧсына Бимырза мен Нҧралы 

да ӛлең айтады. Ҥйдің ішінде отырған екі қыз кереге сыртынан ӛлең бастаған екі жігітті 

кекетеді: 

 

Ары қарап отырсаң, сыртың қҧрсын, 

Бері қарап отырсаң, мҧртың қҧрсын. 

Ӛлі ет жеп, жҧтаған қара малдай, 

Кеурек қурай секілді бҧтың қҧрсын, – депті. 

 

Қыздардың мақсаты салған жерден-ақ жігіттердің жҥрегінің отын алу болса, оған 

жігіттер ыға қоймайды. Нҧралы ҧзын бойлы, қара мҧртты, әдеміше жігіт екен, оның 

кейпін мазақтаған соң, бҧлар да қарап тҧрмай: 
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Шыт дамбалың болмаса, ыштан қҧрсын, 

Шағыстырған арада дҧшпан қҧрсын. 

Мҧрның имек, шҥңірек кӛз, шекең қушық, 

Пҧшық қауын секілді нҧсқаң қҧрсын, – деп, қыздардың бет-әлпетін мҧқатып, 

жауап береді. Бҧл айтыс қызу керіспен таң атқанша созылады. Нҧралылардың сӛздері 

басым болып, ақырында жеңіп шығады. 

Дәм (Елшібек келіні) әйелі Бӛкеймен (Байыс елінің қызы) кезінде Нҧралымен ӛлең 

айтысып жҥрген.  

Нҧралы: 

Бӛгежілі арық бар,  

Ол арықта ӛткел бар. 

Аяқ жағы шетінде, 

Жалғыз ағаш ӛткел бар. 

Қолымнан жетектеп кеп, ӛткеріп ал. 

Бӛкей: 

...Ҥш жылдығын жинап келдім дейсің, 

О жануар қалмасын аяғы ҧйып... 

Нҧралы:  

Бӛкей-ау тігіп бергін шалбарымды, 

Бір басымда бар еді ҥш тілегім. 

Тілегімді бермесең ӛле-ӛлгенше, 

Қоймаймын әлгі айтқан жанжалымды, – секілді ҧсақ айтыстары да кӛп болғаны 

сезіледі. 

Нҧралы әкесі қайтыс болмай тҧрып та, 1879 жылы әкесі дҥниеден қайтқан соң да, 

біраз уақыт осындай бәдік айтыстарына әуейі болады, бозбалашылыққа салынады. Ішсе 

тамаққа, кисе киімге жарымаған Нҧралы ел аралап тәуіп, балгер боп жҥріп те, қыз-

келіншектерден алған орамал-шаршы, жол-жобаларынан да біршама уақыт нәр алады. 

Боз бие сойылып, тоған байлағанда айтқан:  

 

Оразымбеттің жасауынан сақта, 

Андабайдың асауынан сақта. 

        Байқаның ҧрлығынан сақта, 

        Нӛкістің қулығынан сақта.  

        Елшібек Таманың жалқауынан сақта, 

        Қошқардың аңқауынан сақта, – секілді ағайындарына қаратып айтқан баталары да аз 

болмаған. Ақынның мҧндай бірқақпайлары, сӛз қағыстырулары толық жиналмай қалған.  

Нҧралы қандай нашар халде жҥрсе де, екіталай ауыр тҧрмыс жағдайда қайда барса да, 

мҧсылманша кітаптарды оқып, ӛз бетінше ізденуін дамыта берген. Ахунның мешітінен 

келгенде, оның бір қап кітабы бар екен. 1900 жылы Омарбек баласы Панса деген кісі 

Нҧралыға екі қоржынбас тола кітап әкеп береді. Оның ҥстіне кітабына кітап қосып, 

жинап, кӛбейте берген. Бҧдан: Нҧралының бала кезінде де, ересек кезінде де кітап 

жинауға әуестігін аңғарамыз, кейіннен дағдыға айналдырған секілді. Ол кітаптарын 

сарылып оқыған ақын екендігіне кӛз жеткізуге болады. «Кӛзінде кӛзілдірік, етбетінен 

жатып алып, қисса жазуға әбден тӛселген екен» деген қолжазба деректеріндегі мәліметтер 

ақынның жазу стилінен де хабар береді.                                                            Қолжазбада 

жазылғанындай: Боралдай бойындағы Шоқай 3 арыққа бӛлінеді.  

1) Жәдік – Нӛкіс; 2) Қошқар – Байқа, 3) Елшібек – Тама, Оразымбет – Андабай. 

Бҧларды – Жиен Шоқай дейді. 

Нҧралы ақын – дҥниеге келіп, кетіп жатқан кӛптің бірі болғанымен, соңғы іздестірулер 

мен зерттеулер Нҧралының Оңтҥстік ӛңіріндегі ӛз әдеби мектебін қалыптастырған атақты 
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ақын  екендігін дәлелдеп берді. Ол – қазақ әдебиеті тарихына мәңгі ӛшпес мҧра қалдырған 

белгілі адам. Тарих Нҧралының еңбектерін әлдеқалай кездейсоқ тудыра салған жоқ. Оның 

әдебиеттік талантының эволюциялық ӛсу заңдылығы, эпикалық-ақындық шыңға сатылап 

шығу жолдары, соқтықпалы кезеңдері бар. Соларының бірі және негізгісі ӛз уақытындағы 

ақындардың сӛздерін есітуі, оларға еліктеуі, олардан әсер алуы, ҥлгі-ӛнеге кӛруі болатын. 

Ақынның да тәлім алған, ҥйренген әдеби мектебі болған.   

Бҥкіл қолжазба мҧралары мен жазылған пікірлерді салыстыра келгенде анықталғаны: 

ақынның алғаш кезде сҥйіп тыңдаған ақыны – Жалайыр руынан шыққан Мҧғалтай деген 

ақын болған. Мҧғалтай атақты Балта ақынға еріп, барлық дастандарын жаттап алған 

шәкірті. Нҧралының Мҧғалтай ақыннан есіткендері: «Кӛрҧғлы Сҧлтан», «Рҥстем Дастан»,  

«Мың бір тҥн» (мҧның кейбір оқиғалары, эпизодтары) «Сейіт Баттал қазы», «Қорқыт» 

сияқты дастандар. Мҧғалтай Балта ақынның осы мҧраларын әрі таратушы, насихаттаушы.  

Осы Мҧғалтайдың туысқаны, шәкірті, ақындықты ӛте жас кезінде, тым ертерек кезінде 

бастаған Италмас ақын мен Нҧралының танысуы бала кезінде-ақ басталады. Нҧралы 

халыққа он екі жасынан-ақ ақындық лақабы жайылған Италмастың ӛз аузынан «Шора 

батыр», «Шеризат-Кҥлшат», «Шылым», «Мекер айым» және басқа да дастандарын 

есітіпті. Осылардың қабатында ақындықты ерте бастаған Сіргелі Байшопанҧлы 

Жылқыбай ақын-молдаға ҧшырасады. Жылқыбай – ақындарға ҧстаз болған, шәкірт 

баулыған, ӛзі жазып шығарған термелерін, дастандарын шәкірттеріне жаттатып жҥреді 

екен. Жылқыбайдың мҧндай жақсы қасиеттерінен әсер алып ҥйренген Нҧралы оның ӛз 

қолжазбаларынан «Орақ-Тағай», «Заман хан», «Арша хан», «Жәнібек-Мақпал», 

«Асқарбай-Сарыбек», «Ораз молда»,  «Салиқа қатын» сияқты дастандарын оқып, ҥлгі 

алған.  

Нҧралы Оңтҥстіктің әйгілі Майкӛт, Майлықожа, Қҧлыншақ, Молда Мҧса, Мықан, Шәді 

сияқты ақындарын әр мезгілде кездестірген. Осы ақындарға еліктеп, ӛлең, дастан 

жаттауға, жыршы болуға әуестенеді. Бҧл әдетпен шҧғылданған ол алғашында мардымды 

еш нәрсе шығара алмайды. Елді ӛзіне тартарлық әсерлі, нәрлі поэзиямен ауыздана 

алмайды. Сондықтан ӛзінің ӛте жас кезінде жазып шығарған «Қҧйыршық», «Қара қҧл», 

«Ханым сыры», «Назыгҥл», «Ҧры мен Аяр» секілді дастандарын жаттап алады, айтып 

жҥреді.  

Нҧралы 1890 жылы Сиқым руының Қҧлбәйімбет деген елінен Текебай дегеннің от 

жетідегі Зылиха деген қызын алып қашады. Бҧған қалыңмал табу ҥшін мҧсылмандардың 

қасиетті мерекесі – Ораза айында 1891 жылы Ташкент, Піскент, Тойтӛбе, Әлімкент, 

Шыназ, Шыршық ӛзенінің бойындағы елдерді аралап, жарамазан айтып, табыс тауып, бір 

айда еліне қайтады. Осы сапарында Ӛзбекстан мен Қазақстанның шекарасы іспетті 

Қышкӛпір деген жерде (қазіргі Сарыағаш ауданындағы Абайбазар елді мекенінің 

тӛңірегінде) Нҧралы Майлықожаға кездеседі. Майлықожа Нҧралының жарамазан ӛлеңін 

тыңдап алып: «Ӛлеңің шариғат сӛздерінен алынған мәнді сӛздер екен. Бірақ ӛлеңіңнің 

жастығы байқалмайды. Сонда да ақындығың ҧшқындап тҧр екен» деп, жоғары бағалайды. 

Кӛреген Майлықожа Нҧралыны жібермей, сол кҥні қонақ қылып кҥтеді. Нҧралының ӛз 

аузынан «Қҧйыршық», «Назыгҥл», «Ханым сыры» дастандарын есіткен Майлықожа 

Нҧралыға ақындық жӛнінен кӛптеген ӛсиеттер айтады. «Бойыңдағы ақындық ӛнерді желге 

ҧшырып сарп етпе, ӛлеңді кітап сӛздерінен алып шығар, бисмилласыз бастама. Бисмилла 

– ӛлеңнің жастығы болады», – деген кеңесін береді. Ӛлең шығарудың, дастан жазудың 

жӛн-жосығын тҥсіндіріп, ҥлгі кӛрсетеді. Майлықожаның ӛзі шығарып, халық арасында 

айтып жҥрген «Зарқҧм», «Саудагер Марқҧм», «Пайғамбардыңғарғакіргені», «Әбілда бала» 

секілді дастандарын береді. Қазақтың халық поэзиясын дамытушы екі алып Қышкӛпір 

аузында тҧңғыш кездесіп, бір тәулік сӛйлесіп, пікірлесіп, тәжірибе алмасқан. Жаяу-жалпы 

келе жатқан Нҧралыға Майлықожа бір ат мінгізіп, кӛптеген кітаптар сыйлап, батасын 

беріп шығарып салады. Кейін Нҧралы Зылиқаның қалыңмалы ҥшін осы атты Текебайға 
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мінгізген екен. Бҧдан Нҧралыны ақындық ӛнерге баулыған, тәлім-тәрбие берген, Нҧралы 

талантының ашылуына сеп болған әрі алғашқы ҧстаздарының бірі Майлықожа 

болғандығын аңғарамыз.  

Майлықожаның алдынан шыққан соң Нҧралы Келес ӛзені бойындағы Жанкел ақынның 

сағанасына тҥнейді. Мҧндай әдет ол кезде қатты ӛрістеген, дағдылы қалып болатын. 

Кейбір ақындар ӛздерін халыққа ықпалды етіп кӛрсету ҥшін басқа ақындардан кҥшті, 

озық, ерекше қасиетті деп таныту ҥшін де, ӛз даңқын зорайтып, лебізін уытты етуге 

тырысып, ӛздері туралы жҧртты таңдандыратын ғажап әңгімелер, аңыздар таратып та 

отырған. Немесе, қасында жҥрген адамдардың айтуымен де кең тҥрде таралған болса 

керек. Ел ішіндегі Майлықожа, Италмастар туралы аңыз әңгімелердің кӛпке дейін 

ҧмытылмай келуі осыны кӛрсетеді. Бҧл әдет Нҧралыны да айналып ӛте алмаған. 

Жанкелдің сағанасына тҥнеген тҥні Нҧралыға аян тҥсіпті. Жанкел келіп: «Қарабастаудың 

қарсысындағы Ақжардың ҥңгірінде бір кітап, бір дәуіт, бір қалам бар. Соларды ал!» депті-

міс. Орнынан ҧшып тҧра келген Нҧралы ҥйіне жетуге асығады. Боралдай ӛзені бойындағы 

Қарабастау бҧлағын қоныс еткен ҥйіне келіпті. Ертеңіне ерте тҧрып жарға барса, айтылған 

жерден бір қалам, бір дәуіт екеуін тауып алады. Бірақ кітапты таба алмапты. Міне осыдан 

бастап Нҧралының қаламына жел бітіпті деген әңгіме бар. Бҧл – аңыз ба, ақиқат па, әлі 

кҥнге сыры ашылмаған жҧмбақ.  

Нҧралы ақынның Шәді ақынмен кездесуі, байланысы ақын шығармашылығының кҥрт 

ӛзгеруіне себеп болған. Әсіресе, Шығыс әдебиеті мен мәдениетін игеруде терең арна 

салғанын  айтып кету керек деп санаймыз. Шәді Нҧралыдан жасы кіші болғанымен шығыс 

тілдерін білуі, игеруі жағынан оған тетелес ақын кӛп болмаған. Шығыс тіліндегі 

кітаптарды қазақ тіліне кӛп аударған, Оңтҥстік аймақтық мектебіндегі шығыстық-

шайырлық дәстҥрінің білгірі, оның Нҧралыға да шығармашылық әсері кӛп болған. Бірде 

Нҧралылар Шәдінің ҥйіне тҥсіп, қонақ болыпты. Шәдінің қыздары дастарқан жайып, шай 

беріп отырып, ӛлең айтыпты. Бҧл – әрі сол кездегі қонаққа кӛрсетілген қҧрмет, ілтипат 

нышаны. Оның ҥстіне кез келгенге ӛлеңмен сыйлық жасау бола бермеген. Қыздарға жауап, 

қонақ кәде ретінде Нҧралы да біраз ӛлең айтыпты. Отырыс қыза келе, Шәдінің қыздары 

Нҧралыға ӛлеңмен жҧмбақ айтыпты. 

Бір таулардан кей таулар биік тҧрған, 

Мазмҧны тӛбесінде кҥйіп тҧрған. 

Қҧданың қҧдіретіне тамаша еттім, 

Бірдеме етегінде сиіп тҧрған. 

Нҧралы жҧмбақтың шешуін табан астында тауып: 

Ә, шіркін! Пәлі, рақмет сӛзіңізге, 

Әттең жігіт болмадым кезіңізде. 

Самауырдың шҥмегін жҧмбақ қылдың, 

Шҥмек керек болғандай ӛзіңізге, – деп, жауап қайырады [2.7]. Бағанадан қыздары 

мен Нҧралының аяқ алысын бақылап отырған Шәді сӛзге араласып: – Тілің ӛткір екен, 

бірақ ӛлеңіңнің жастығы жоқ – деп, баяғы Майлының сӛзін бҧл да қайталап айтыпты. 

«Жастығы жоқ» дегені – ӛлең қҧрылысында арабша аят, Пайғамбар Хадисінен сӛз 

қоспайсың, шариғат кітаптарының тілімен сӛйлемейсің дегені екен. Міне, осыдан бастап, 

Нҧралы мен Шәдінің қарым-қатынасы, сыйластығы ӛмірден қайтқанша ҥзілмеген.  

Нҧралының ақындық шабытының, жазып шығару мәнерінің пердесі шығыс әдебиетінің 

қайнар ҥлгілерімен кеңінен танысқан соң тіпті ҥдей тҥседі. Ешбір жыршы, ақыннан 

кҥрделі һәм оқиғалы, қызық та тартымды дастанға тҧщымай жҥрген Нҧралы енді ӛзі 

жазып шығаруға бет ҧстайды. Ел аралап, салт қҧруға бейімделеді. Осыдан бастап, 

жаттаумен шектелмей, ӛзі жазып шығарып, ол дастандарын, термелерін талапкерге, жас 

ақындарға немесе ақындыққа бейім жастарға беріп, ҥйретуді бастайды.  

Осындай мектептен ӛткен ақынның кейіннен 84 дастан шығарып, 30 шақты азаматты 
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ақындыққа баулуы Нҧралы ақынның ӛре биіктігін аңғартады. 
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Аннотация :В статье впервые проведен научный анализ жизни и творческой деятельности 

известного поэта Нуралы Нысанбайулы, сформировавшего литературную школу в Южном 

Казахстане.Исходя из данных написанных до 1930 годов хранящихся в рукописном фонде научно-

исследовательского центра «Қазығҧрт», мы доказали спорные вопросы касательно года рождения 

и смерти поэта.Впервые читателям были представлены найденные 32 религиозных произведении и 

47 дастан. Из рукописей известно, что формированием поэтической школы Нуралы Нысанбайулы 

руководили такие поэты, как Майлыкожа, Майкот, Мыкан, Шади. Нуралы учился у поэтов 

Мугалтая и Италмаса, которые были образцом для него и способстовали стать настоящим поэтом.  

В статье доказано, что уникальность и превосходство Нуралы акына над другими акынами 

выражена в жанре дастан.  

Abstract: The of dastans.article provides the first scientific analysis of the life and creative 

activity of the famous poet nurala Nysanbayuly, who formed a literary school in southern Kazakhstan. 

Based on the data written before the 1930s stored in the manuscript Fund of the research center 

"Kazygurt", we have proved controversial issues regarding the year of birth and death of the poet. For the 

first time, readers were presented with 32 religious works and 47 dastans found after the poet.From 

manuscripts it is known that the formation of the poetry school of Nuralу Nysanbayuly was led by such 

poets as Maylykozha, Maykot, Mykan, Shadi. Nuralу studied with the poets Mugaltai and Italmas, who 

were a model for him and contributed to becoming a real poet.The article proved that the uniqueness and 

superiority of Nurala akyna over other akyns is expressed in the genre 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ –  

РЕСУРСОВ  В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация: В этой статье обсуждается важность английского языка в 21 веке и 

актуальность использования современных интернет-технологий в его преподавании, а также 

конкретные примеры того, какую версию английского языка следует изучать. Важность и 

эффективность использования веб-технологий в преподавании иностранных языков анализируется 

как в аудитории, так и в самостоятельной работе студентов. Автор анализирует различные взгляды 

на целесообразность использования информационных технологий при обучении иностранным 

языкам и выражает целостную позицию по этому вопросу, подтверждая это конкретными 

примерами положительного воздействия использования современных технологий. В связи с 

развитием информационно-коммуникационных технологий содержание образовательного 

процесса изменилось. В данной статье рассматриваются методы формирования и развития речевой 

и слуховой деятельности в контексте использования таких интернет-ресурсов, как речь и слух, 



«QAZAQTANÝ» respýblıkalyq gylymı jýrnaly 2(6) nómer 2020 jyl,maýsym 

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал 2(6) номер2020 год, июнь 

«QAZAQTANÝ» republican scientific journal 2(6) number 2020 year, june 

 

191 

 

 

слух, память, визуализация. 

Ключевые слова:самостоятельная работа учащихся, обучение иностранному 

языку, интернет-технологии, социальные сети,  мультимедийные средства, интернет-ресурсы, веб-

технологии, коммуникативные технологии, обучение, рецептивные умения, информация 

 

Введение 

В 21-м веке общее-национальном языком стал английский язык. Официальный 

язык Великобритании это английский язык. История языка - процесс, в результате 

которого диалект одного из германских племен, на котором в V веке говорили 

жители Британии, за полтора тысячелетия превратился в язык, на котором общаются 

более 2 млрд человек по всему миру. 

Английский язык является западногерманским языком, который возник на 

основе англо-фризских наречий, привнесѐнных в Британию в V-VII веках н. э. 

германскими завоевателями и поселенцами нынешней Северо-Западной Германии, 

Западной Дании и Нидерландов. 

Английский язык изучают в образовательных учреждениях многих стран как 

иностранный. 

Английский язык делятся на британский и американский. Американский 

английский более резкий и быстрый за счет конкретных особенностей в произношении. 

Рассмотрим основные характеристики фонетики: 

звук [e] практически не отличается от [ɛ].в звуке [ju:] после согласных [j] почти исчезает. 

Зачастую жители США проговаривают слова duty и student как  [`du:ti], [stu:dent].звук [r] 

проговаривается вне зависимости от его расположения в словах. Американцы нередко не 

уделяют особого внимания дифтонгам, к примеру, слово fate может звучать как [fe:t]. 

Британский английский славится довольно сложной грамматикой. Огромное 

количество времен, которые способны легко запутать не только новичка, - далеко не 

единственная особенность языка. В США все значительно понятнее и лаконичнее. 

Американский английский предполагает использование простых времен: Present, Future, 

Past Indefinite. Даже время Present Perfect, используемое для обозначения совершенного 

действия, имеющего видимый результат, успешно заменяется Past Indefinite. 

Например: 

I have eaten dinner. Let`s eat together.[брит] 

I cooked dinner= I cooked dinner.[амер] 

Какой вариант можно изучить? 

Без никаких комментариев рекомендуется изучить британский. Так как Британский 

является общепризнанным. С помощью британского английского можно сдать 

международные тесты как IELTS, TOEFL,Tikiti. 

Британский английский позволяет пониманию сложный грамматики и 

использовать в любой ситуации и конструкции. С помощью новых технологий легко 

можно изучить английский язык на уроках. Это облегчает работу преподавателей которые 

преподают ни только английский язык. Во многих школах, вузах некоторые предметы 

ведутся на английском языке. 

Есть много приложений которые можно составить вопросы в виде игр и тестов и 

карточек.  

Например: Kahoot, Quizlet, lingualeo,coeffee 

Kahoot! представляет собой игровую обучающую платформу, используемую в качестве 

образовательной технологии в школах и других учебных заведениях. Обучающие игры 

«Kahoots» являются викториной со множеством выборов, которые позволяют 

генерировать пользователей и доступны через [веб-браузер]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://www.native-english.ru/grammar/present-perfect
https://www.native-english.ru/grammar/past-simple
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
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«Kahoot!» может использоваться для проверки знаний учащихся, для формативного 

оценивания или в качестве перерыва в классных занятиях. Kahoot! также включает в себя 

мелочи викторины . 

Quizlet — это бесплатный сервис, который позволяет легко запоминать любую 

информацию, которую можно представить в виде учебных карточек. Все что требуется -- 

это найти в базе или создать интерактивный материал -- собственные карточки, добавляя к 

ним картинки и аудиофайлы и затем выполнять упражнения и играть в игры, чтобы 

запомнить данный материал.  

Для входа в сервис необходимо зарегистрироваться или произвести вход через Google или 

Facebook. 

В Quizlet можно отправлять ученикам ссылку на модуль/курс, либо они сами могут 

найти их по имени препоподавателя. Хотите посмотреть карточки LeoSelivan? Вот они -- 

quizlet.com/leosel. 

Lingualeo — образовательная платформа для изучения и практики иностранного 

языка, построенная на игровой механике. На декабрь 2015 года у Lingualeo было более 13 

миллионов зарегистрированных пользователей, из них 9 миллионов в странах СНГ. К 

январю 2018 года общее число пользователей выросло до 17,5 миллионов. 

Сервис доступен через приложения для iOS, Android и Windows Phone, как веб-

приложение и расширение для браузера Google Chrome. 

Название компании образовано от имени еѐ талисмана и игрового персонажа — львѐнка 

Лео. 

Основная часть 

Приложения для запоминания английских слов. С помощью интернета для Android и 

IPhone можно скачать много приложений для изучения английского языка. Эти 

приложения работают примерно одинаково: каждое слово тренируется несколькими 

разными способами. Мы рекомендуем заниматься по ним ежедневно и не забывать 

периодически повторять изученную лексику. 

Например : 

EasyTenдля Android или iOS. 

Атакже FuneasylearnEnglishдляAndroid или WordsдляiOSКаждое из указанных 

приложений содержит несколько тысяч слов на английском языке. Все слова разбиты на 

группы и подгруппы, в каждой подгруппе собрано 5-10 слов. Эта лексика будет 

прорабатываться при помощи нескольких видов заданий. Вам надо будет подобрать 

картинку к слову, перевести его на русский, написать его под диктовку, вставить в него 

пропущенные буквы и т. д. Таким образом, вы несколько раз повторяете слово, 

запоминаете его звучание и написание.Флэш карты Anki 

Это приложение для заучивания английских слов есть в версии для Android и 

для iOS. Флэш карты — это современный аналог классических карточек для изучения 

английских слов на планшете и телефоне. Вы избавляетесь от необходимости 

самостоятельно искать слова, ведь вам предложат готовые наборы для скачивания. В то 

же время вы можете составлять собственные наборы карточек, если хотите изучить 

определенные слова. Работать с таким предложением гораздо удобнее, чем со стопкой 

бумажек. Более того, в приложении заложена функция интервального повторения: 

программа позаботится о том, чтобы вы не забывали повторять изученную лексику. 

Как разрушить языковой барьер при помощи современных технологий ? 

Если у вас имеются уровень ниже среднего[pre-intermediate] тогда  мы вам предложим 

говорить с носителем языка как говорится [native speaker] через приложений Instagram, 

Whats App , Twitter,ZOOM Meetings, Facebook и.т.д. С помощью этих приложений можно 

разговаривать на телефоне или на компьютере . С носителем языка повторяем фразы 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easyten.android&&referrer=utm_content%3Db35b9508-7e44-4c51-8ef5-4dc5f8265111%26utm_medium%3Dad-analytics%26utm_source%3Dflurry%26utm_campaign%3DLP%252520Direct
https://itunes.apple.com/ru/app/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-10-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81-easy-ten/id582671477?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funeasylearn.english
https://itunes.apple.com/ru/app/anglijskij-azyk-s-words-learn/id636486459?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ichi2.anki
https://itunes.apple.com/us/app/ankimobile-flashcards/id373493387?mt=8
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каждый день. Чтоб незабыть эти слова можно написать в стикере или бумажке и 

приклеить в своей комнате или в видном месте . 

Как улучшить понимание английского на слух при помощи современных 

технологий ? 

Слушаем подкасты и аудиоуроки  с помощью вышеуказанных приложениях. 

Их можно послушать в любой момент  в любом месте [во время приготовления еды на 

кухне или по дороге на работу на учебу и.т.д. ] 

Смотрим видеоролики 

Видеоролики это помогает на визуализацию  и запоминать. Их можно смотреть на 

YouTube здесь много каналов для изучения английского языка. Также вы можете скачать 

на свой телефон часть ваших любимых сериалов или клипов. Если вы будете 

прослушивать песню и одновременно изучать ее текст, то развлечение превратится в 

нескучное упражнение по аудированию. К тому же, вы можете выучить парочку новых 

слов, что будет совсем не лишним. Изучать тексты песен вы можете на 

сайтах azlyrics.com или amalgama-lab.com. 

Как учить грамматику английского языка на планшете и телефоне 

Занимаемся по специальным приложениям 

Грамматика в кармане — это не название очередного бестселлера из серии «Как выучить 

английский за 3 часа», а наша реальность. Чтобы использовать все правила английского 

«на автомате», нужно как можно чаще отрабатывать их на практике. И в этом вам помогут 

специальные приложения для изучения английского, например, JohnnyGrammar 

для Android и iOS. 

 Тестируем свои знания 

Всевозможные тесты и онлайн-упражнения дают нам уникальную возможность проверить 

себя и обнаружить слабые места в знании грамматики. Мы написали статью о сайтах с 

тестами на грамматику английского языка. Создайте себе закладки и периодически 

заходите на эти ресурсы, проверяйте свои знания и получайте руководство к действию. 

Адлялюбителейприложенийможемпосоветоватьделатьтестыв Learn English 

Grammar, English Grammar Practice, Practice English Grammar, LearnEnglish Grammar. 

Пользуемся учебником по грамматике 

Время громоздких учебников постепенно проходит. Сегодня вы можете пользоваться 

электронными версиями известных изданий и учить английский при помощи мобильного 

устройства. Для вас мы приготовили 4 книжек который развивает грамматику  

1.EnglishGrammarinUse[Издательство: CambridgeUniversityPressВеликобритания]. 

[Авторы: Raymond Murphy, Joseph Chapple, William R. Smalzer, Martin Hewings]. 

Кому подойдет учебник: студентам любого возраста. 

Форма подачи материала: тематический справочник с упражнениями для всех уровень . 

Особенности учебника: 

понятное пояснение теории; 

      наличие практических упражнений на отработку каждого аспекта грамматики; 

   наличие ключей дает возможность заниматься самостоятельно: вы всегда можете 

проверить    себя. 

2.Oxford Practice Grammar 

[Издательство: Oxford University Press Великобритания]. 

[Авторы: Norman Coe, Mark Harrison & Ken Paterson, John Eastwood, George Yule. 

Кому подойдет учебник: студентам любого возраста. 

Форма подачи материала: тематический справочник с упражнениями. 

Особенности учебника: 

              простое изложение теоретического материала; 

              разнообразные практические упражнения по каждой теме; 

http://www.azlyrics.com/
http://www.amalgama-lab.com/songs/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubl.spellmaster&&referrer=utm_content%3Dfccddf23-6ad1-4c2c-a235-9ce7d321b0bd%26utm_medium%3Dad-analytics%26utm_source%3Dflurry%26utm_campaign%3DLE%252520Website
https://itunes.apple.com/app/id432488501?mt=8&&referrer=click%3Dbb207024-56ed-4fdf-a80c-231ff76fa026
https://englex.ru/8-websites-with-grammar-tests/
https://englex.ru/8-websites-with-grammar-tests/
https://englex.ru/8-websites-with-grammar-tests/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coderzheaven.simpleenglish
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coderzheaven.simpleenglish
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coderzheaven.simpleenglish
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buffalo.software.studyenglish.grammarpractice
https://itunes.apple.com/us/app/practice-english-grammar/id490759167?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/learnenglish-grammar-uk-edition/id488099900?mt=8
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             наличие ключей для самоконтроля; 

      множество цветных иллюстраций: некоторым учащимся проще воспринимать   

информацию, дополненную картинками. 

3.Grammarway 

[Издательство: ExpressPublishing Великобритания]. 

[Авторы: VirginiaEvans, JennyDooley]. 

Кому подойдет учебник: студентам любого возраста. 

Форма подачи материала: учебник с изложением материала от простого к сложному. 

Особенности учебника: 

       удобная структура изложения материала; 

      оптимальное сочетание объемов теоретических и практических упражнений; 

      наличие русскоязычной версии первых двух пособий серии; 

      более яркое графическое оформление по сравнению с предыдущими книгами. 

4. Round-Up 

[Издательство: PearsonLongman Великобритания]. 

[Авторы: VirginiaEvans, JennyDooley]. 

Кому подойдет учебник: школьникам и студентам. 

Форма подачи материала: учебник с изложением материала от простого к сложному. 

Особенности учебника: 

удобная структура изложения материала, простые пояснения и яркие иллюстрации; 

в конце учебника есть блок приложений со справочными материалами по грамматике; 

возможность заниматься по русскоязычной версии учебника. 

Как поработать над навыком чтения при помощи мобильных устройств 

1. Читаем новости 

Чтение новостей на английском — относительно простая, но очень полезная задача. Вы 

сможете не просто почитать на английском, но и узнать новые слова, а также последние 

события в мире. Мы рекомендуем пользоваться приложениями Newsroom: 

NewsWorthSharing или BBC News для Android и Newsy или BBC News для iOS. 

2.Читаем журналы 

Любите читать [глянец]? Вы можете это делать и на смартфоне или планшете причем на 

английском языке. Владельцам Android следует установить приложение GooglePlay 

Пресса, чтобы получить доступ к разнообразным англоязычным журналам. У владельцев 

iOS на устройстве предварительно установлено приложение «Киоск», позволяющее 

загружать газеты и журналы из этого раздела. 

 3.Читаем увлекательные посты 

А это  подойдет тем, у кого минимум свободного времени. Подпишитесь на аккаунты для 

изучающих английский в Instagram или Twitter, Facebook и читайте их посты. Вам 

пригодятся как заметки на английском, так и советы по изучению языка. Например, можно 

подписаться в Instagram на аккаунт вашего кумира — англоязычного певца или актера или 

аккаунт интересной вам тематики. Например, если вас всегда манил космос, подпишитесь 

на Instagram NASA. 

Как улучшить ваше английское произношение, используя мобильное 

устройство 

1. Записываем свою речь 

Абсолютно во всех моделях мобильных телефонов или планшетов есть диктофон. 

Попробуйте использовать его следующим образом: возьмите текст на английском, 

включите диктофон и начните читать. Достаточно записать 2-3 минутный отрывок и 

попытаться проанализировать его. Вы сможете понять, какие звуки у вас пока плохо 

получаются, насколько правильно вы звучите. В результате можно будет разработать 

собственную стратегию работы над произношением. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yahoo.mobile.client.android.yahoo&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yahoo.mobile.client.android.yahoo&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yahoo.mobile.client.android.yahoo&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=bbc.mobile.news.ww
https://itunes.apple.com/us/app/newsy-video-news/id330879884?mt=8
https://itunes.apple.com/gb/app/bbc-news/id377382255?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.magazines
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.magazines
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.magazines
https://itunes.apple.com/ru/genre/ios-kiosk-literaturnye-zurnaly/id13019?mt=8
https://instagram.com/nasa/
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2.Спрашиваем у Гугла 

Владельцы Android могут проверить свое произношение следующим образом. Включите 

браузер и измените в настройках язык результатов поисковой выдачи с русского на 

английский. Затем воспользуйтесь голосовой командой [О’кей, Google]. Произносите 

английские слова или небольшие фразы и смотрите, насколько хорошо Google их 

понимает. Так вы сможете узнать, какие звуки произносите нечетко — их не распознает 

или неверно распознает поисковая система. Над этими звуками и поработайте. 

Владельцы iOS могут воспользоваться аналогом — вопросно-ответной системой[ Siri]. 

Она попробует распознать вашу речь аналогично [О’кей, Google] 

Как еще можно учить английский язык на планшете и телефоне 

1.Меняем язык системы 

Поменяйте язык системы на английский, это поможет вам выучить несколько новых слов, 

например, reboot, tools,settings и т. п. 

2.Учим идиомы, фразовые и неправильные глаголы 

Никак не получается выучить таблицу неправильных глаголов или постоянно путаете 

фразовые глаголы? Воспользуйтесь специальными приложениями для изучения 

английского языка на iPhone и Android, например: 

English Irregular Verbs для Android и iOS 

English Phrasal Verbs для Android иiPhrasal.[ 100 English Phrasal Verbs] для iOS 

[English Idioms and Phrases ] для Android и [English Idioms Illustrated] для iOS 

дляизученияидиомипословиц. 

3.Посещаем социальные сети 

Социальные сети — главные поглотители времени современного человека. В то же время 

и они могут помочь нам с изучением английского языка. Подпишитесь на тематические 

группы и просматривайте публикуемые ими новости. Например, наша группа по изучению 

английского Вконтакте и Facebook ,Instagram,Twitter часто публикует полезные материалы, 

которые помогут вам совершенствовать свои знания. 

4.Работаем со словарем 

Электронные словари — лучшие помощники для изучающих английский. Обязательно 

установите себе минимум один такой справочник. Это помогает во время чтения текста — 

приложение даст вам перевод незнакомых слов.Как выбрать хороший словарь английского 

языка   примеры хороших словарей:[ Merriam-Webster ]для Android и [ Merriam-Webster] 

для IOS, а также[ Англо-русский словарь] для Android и [Англо-русский словарь] для IOS. 

Попробуйте воспользоваться одним из них. 

Вывод 

В современных условиях задача преподавателя – грамотно отобрать необходимый 

материал, не дать студенту утонуть в море информации, помочь ему отделить главный 

материал от дополнительной информации, снять языковые трудности. При этом 

информация, представленная в образовательных электронных ресурсах, должна 

оцениваться исходя из принципов доступности еѐ представления и необходимости еѐ 

использования на конкретном этапе урока, а также социальной, практической и 

личностной значимости для учащихся.  Большим плюсом использования ресурсов 

Интернета является развитие межкультурной компетенции, т.е., знакомству с различными 

культурами, определению путей их взаимодействия и взаимопроникновения друг в друга, 

формированию культурных универсалий, необходимых для достижения взаимопонимания 

и плодотворного сотрудничества при непосредственном общении.   И все-таки учить 

английский язык стоит. Знание английского языка в современном мире является 

своеобразным окном в мир. Владея этим языком международного общения, вы сможете 

достичь поставленных целей с помощью новых возможностей. И вы обязательно поймете, 

что значение английского языка не преувеличено. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.irregularVerbs88.android.IrregularVerbs88
https://itunes.apple.com/us/app/english-irregular-verbs-vocabulary/id517961642?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sevenlynx.english.phrasal.verbs
https://itunes.apple.com/ru/app/iphrasal-100-english-phrasal-verbs/id490511376?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funbox.englishidioms
https://itunes.apple.com/us/app/english-idioms-illustrated/id413057971?mt=8
https://vk.com/englex
https://www.facebook.com/englexschool/
https://englex.ru/how-to-choose-english-dictionary/
https://englex.ru/how-to-choose-english-dictionary/
https://englex.ru/how-to-choose-english-dictionary/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.merriamwebster
https://itunes.apple.com/us/app/merriam-webster-dictionary/id399452287?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/merriam-webster-dictionary/id399452287?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=lexu.me.dictu_lite
https://itunes.apple.com/ru/app/dict-en-ru-besplatnyj-anglo/id385470844?mt=8
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Тҥйін: Бҧл мақалада ХХІ ғасырдағы ағылшын тілінің маңыздылығы және оны оқытуда 

қазіргі заманғы Интернет технологияларын қолданудың ӛзектілігі, сондай-ақ ағылшын тілінің 

қандай нҧсқасын зерделеу керектігі туралы нақты мысалдар қарастырылады. Шет тілдерін 

оқытуда веб-технологияларды қолданудың маңыздылығы мен тиімділігі аудиторияда да, 

студенттердің ӛзіндік жҧмысында да талданады. Автор шет тілдерін оқытуда ақпараттық 

технологияны қолданудың орындылығы туралы әр тҥрлі пікірлерді талдайды және осы мәселеге 

қатысты біртҧтас ҧстанымды білдіреді, мҧны заманауи технологияларды қолданудың оң әсерінің 

нақты мысалдарымен растайды. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуына 

байланысты оқу процесінің мазмҧны ӛзгерді. Бҧл мақалада сӛйлеу және есту, есту, есте сақтау, 

визуализация сияқты Интернет ресурстарын қолдану контексінде сӛйлеу және есту қабілеттерін 

қалыптастыру және дамыту әдістері қарастырылады. 

Кілттік сӛздер: студенттердің ӛзіндік жҧмысы, шет тілін оқыту, Интернет технологиялары, 

әлеуметтік желілер, мультимедиа, Интернет ресурстары, веб-технологиялар, коммуникациялық 

технологиялар, жаттығу, қабылдау қабілеті, ақпарат 

Abstract:This article discusses the importance of English in the 21st century and the relevance of 

using modern Internet technologies in its teaching, as well as specific examples of which version of the 

English language should be studied. The importance and effectiveness of using web technologies in 

teaching foreign languages is analyzed both in the audience and in the independent work of students. The 

author analyzes various views on the appropriateness of using information technology in teaching foreign 

languages and expresses a holistic position on this issue, confirming this with concrete examples of the 

positive impact of using modern technologies. In connection with the development of information and 

communication technologies, the content of the educational process has changed. This article discusses 

the methods of formation and development of speech and auditory activity in the context of the use of 

Internet resources such as speech and listening,hearing, memory, visualization. 

Keywords: individual work of students / multimedia / web-technologies / social 

networks / internet-resources / communicative technologies / internet-technologies / learning and teaching 

foreign languages / teaching / receptive skills/ information. 
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БЕЙНЕЛЕУ ӚНЕРІ ЖӘНЕ ДИЗАЙН (КӘСІПТІК БІЛІМ) – 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ) - VISUAL ARTS AND DESIGN (VOCATIONAL TRAINING) 
 

ӘОЖ 17.023.36:165.9 

 

Бейсенбаев С.К.,Абуова М.А., Досқараева Ж.Е.,  
педагогика ғ.д. ҚПҒА академигі, М. Әуезов атындағы   ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

магистр оқытушы, М. Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан   

«Мәдениет және спорт» факультетінің  

6М042100 – «Дизайн» мамандығының 2 курс магистранты, 

 М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 
ҚАЗАҚ ӚНЕРІНЕ ЭТНОМӘДЕНИ ЖӘНЕ МИФОЛОГИЯЛЫҚ КӚЗҚАРАС 

 
Тҥйін: Аталған мақалада рухани мәдениет кеңістігіміздегі ата - бабаларымыздың дәстҥрлі 

дҥниетанымына, ӛнеріне этномәдени және мифологиялық тҧрғыда талдау жасалды. Халқымыздың 

әдет-ғҧрпы мен салт дәстҥрі кҥрделі және кӛпқызметті рухани-әлеуметтік феномен болып 

табылады. Мәселен мҧнда діни сенімдер, табулар, салттар, ҧлттық этика, спорт, ӛнер, тіл мен 

әдебиет және т.б. салалардан бастап, қоғамдық қарым-қатынастарды реттеу ережелеріне дейінгінің 

бәрі қамтылған. Ол ӛздігінен сҧрыпталып, қажетсіз, тарихи маңызын жойған элементтері тҥсіріліп, 

кейіннен ҧмытылып, оңды қырлары сақталып, дамытылып отырған жасампаз рухани қҧбылыс. 

Жалпы кӛркем шығармашылық пен ҧлттық туындыларда кездесетін әмбебаптылықтар мен ҧлттық 

тҧрақты алғашқы образдардың пайда болуы және олардың кӛркемдік бейнеленуде ҥнемі 

қайталанып келуі, дәстҥрлі жолмен ҧрпақтан-ҧрпаққа сабақтасуы дәстҥрлі ӛнердің кӛріністерінің 

мәні мен мазмҧнының рухани тҧтас кеңістік аймағын қҧрайтындығын айғақтай тҥседі. 

Кілттік сӛздер: мифологиялық кӛзқарас, әдет-ғҧрып, мәдениет, этнос, рухани қҧндылық, 

миф, қолӛнер. 

 

XX ғасырдың соңында бҥкіл дҥние жҥзінде әлеуметтік, экономикалық, саяси және 

мәдени ӛзгерістерге байланысты этникалы процестердің кҥшеюі, жандануы байқалады. 

Бҧл ҥрдістер біздің мемлекетімізден де тыс қалмады.  

Халқымыз этникалық процестердің ассимиляция, консолидация және интеграция 

сиақты ҧлттық санаға, дәстҥрге әсерін тигізетін ӛзгерістердің бәрін азды-кӛпті басынан 

кешті. Бҥгінгі кҥнгі этномәдени болмысымыздың нағыз айнасы болып табылатын 

материалдық мәдениеттің бір саласы - қолӛнерді, киім тігу ӛнерін, соның ішінде 

қазақтардың мәдениетін, мифологиялық ерекшеліктерін оқып білу аса маңызды.  

Қазіргі еліміздің тарихын жастардың зердесіне қҧйып, оларды осы тарихтың 

тағлымымен, халқымыздың бай, ӛзіндік ерекшелігі бар мҧрағаттарымен таныстыру - аса 

маңызды міндет. Ҧлтымыздың қолӛнеріндегі жетістігін білім саласының игілігіне 

айналдыру, жергілікті жерлерде халық шеберлерінің істерін жас ҧрпаққа насихаттау, әдемі 

қолӛнер, киім ҥлгілерін қазіргі заманға сай қолдана білуге ҥйрету - уақыт талабы [1,б.3]. 

Халқымыздың әдет-ғҧрпы мен салт дәстҥрі кҥрделі және кӛпқызметті рухани-

әлеуметтік феномен болып табылады. Олар тарихи жадыға сәйкес сан ғасырлар бойы 

халқымыздың тіршілік етуінің жалпылама шарттары мен канондарын қҧраған. Оның 

қҧрылымында "ӛмірдің әрбір сәтіне берілген дайын жауаптар" тізбегі бар.  
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Мәселен мҧнда діни сенімдер, табулар, салттар, ҧлттық этика, спорт, ӛнер, тіл мен 

әдебиет және т.б. салалардан бастап, қоғамдық қарым-қатынастарды реттеу ережелеріне 

дейінгінің бәрі қамтылған. Ол-ӛздігінен сҧрыпталып, қажетсіз, тарихи маңызын жойған 

элементтері тҥсіріліп, кейіннен ҧмытылып, оңды қырлары сақталып, дамытылып отырған 

жасампаз рухани қҧбылыс. Бҧны ҧлттық ділмен байланысты қарастырып, оның шығу 

тегінің негізгі қҧралдары ретінде танитын кӛзқарастар да біздің осы ой-пікірімізді қуаттай 

тҥседі: "Бҧл қасиеттер негізінде қалыптасқан кӛшпенділік мәдениет, дҥниетаным, 

моральдық-этикалық нормалар мен тарихи салт-дәстҥр, әдет-ғҧрыптар жҥйесі жатыр. 

Басқаша айтқанда, бҧл қасиеттер-қазақ менталитетінің негізгі кӛрсеткіштері, оның рухани 

болмысының ӛзегі. Сондықтан, бҧл қасиеттердің кешегі қазақ бойынан, оның іс-әрекеті 

мен мінез қҧлқынан, тҧрмыс-салтынан, киімінен, дҥниеге қатынасынан, дҥниені ҧлттық 

тҧрғыдан бейнелеуінен, ойлау жҥйесінен, сӛйлеу мәнерінен, тілдік болмысынан, кӛрініс 

табуы таңғаларлық дҥние болмаған [2,б.3].  Осы қасиеттерді бойына сіңіре отырып қазақ 

этномәдениеті мен мифологиялық ойлау тҧжырымдары қазақ ӛнерінде де жан-жақты дами 

тҥсті.  Бҧл әсіресе қазақ мәдениетінің қалыптасуына да ӛзінің кӛп ықпалын жасаған. Осы 

тҧрғыда мәдениет сӛзінің мән-мағынасына тоқталатын болсақ ол ӛте кең тақырып.  

Мәдениет - философиялық ой-толғамның аса маңызды, терең теориялық мәнді 

ҧғымдарының бірі. Мәдениет ҧғымы қоғам ӛмірінің тҥрлі салаларына байланысты жиі 

пайдаланылады. Мәдениет мәселесін рухани, кӛркемдік салалармен байланыстыра қарау 

басым. Шынына келгенде, мәдениет - адам әрекетінің, саналы қызметінің кӛрінісі олай 

болса, оған рухани да, материалдық та жетістіктер жатады. 

Материалдық мәдениет қҧрамына еңбек қҧралдарымен қатар барлық қолмен, ақылмен 

ӛнделген еңбек заттары жатады. Олардың мазмҧны мен тҥрі мәдениеттің даму сатысын 

кӛрсетеді. Сондықтан, мәдениеттегі қазіргі бардың, болашақтың сабақтастық байланысын 

тани білу қажет. 

Мәдениет негізі - еңбек. Еңбек неғҧрлым кҥрделі болған сайын, мәдениет те жаңа 

сипат алып отырады. Алғашқы еңбек бӛлінісінен қазіргі кезеңге дейін еңбек материалдық 

ӛндіріс мәдениетін жетілдірудің негізі болып келеді. Мәдениет адамсыз жасалмайды. 

Адам дамуы мәдениетке байланысты. Тек осы ӛзара тәуелдікті анықтай алғанда ғана 

мәдениеттің адамзат тарихында, адам ӛмірінде алатын орын тҥсінуге болады. 

Мәдениет тарихи процестермен ҧштасып жасады, сол тарихи процестердің тікелей 

туындысы болып табылады, ерекшелігі оның ӛз бойындағы сабақтастықты терең сақтай 

білуінде. Мәдениетті тҥсіне білу ҥшін тарихи дәуірді білу, оның ӛндірістік қатынастары 

қандай болғанын анықтау, ӛмір салты, рухани дҥниесі қандай ерекшеліктерімен 

анықталатынын ажырата білу керек. Халықтық мҧра ол адамның ӛзі оның ӛткен жолы, 

болашағының сатысы, сондықтан бҧрынғы мәдениет туындыларын қазіргі сана дәрежесі 

негізінде, қоғамның осы заманғы қалпына сәйкес бағалау диалектикалық ойлауды қажет 

етеді. Мәдениет қандай тҥр алса да, адамдық мазмҧнда болады. Мәдениеттегі адам 

қызметі езінің субъективті мазмҧнымен анықталады. Мәдениеттің ерекшелігі сол - ол тек 

объективті шындық тҥрі ғана емес, шығу тегі жағынан алғанда оның мазмҧны объективті. 

Адамның ӛмір сҥру әдісімен объективтік қызмет негізінде мәдениет материалдық сипат 

алады. 

Мәдениеттің екі тҥрі бар: бірі-материалдық жасанды дҥние, екіншісі - рухани дҥние. 

Біріншісіне - ҥй, ӛндіріс, киім-кешек, т.б. екіншісіне - қисса, ертек, ӛлең жыр, діни 

ғылыми ҧғымдар, т.б. жатады [3,б.214].  

Кез келген мәдениетте, оның дамуының белгілі бір сатысында, мәдениеттің рухани 

негізін бҧзатын бастаудың пайда болуы басталады. Мәдениет наным-сеніммен 

байланысты, ол діни нанымнан дамиды, ол нанымның дифференциациясының, оның 

мазмҧнының әр алуан тарапқа таралуының нәтижесі. Философиялық ой-сана, ғылыми 

таным, сәулет, сурет ӛнері, скульптура, дизайн, музыка, поэзия, мораль - барлығы шіркеу 
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наным-сенімінде жайылмаған және дифференциацияланбаған формада болады. 

Мәдениеттердің ең ежелгісі болып есептелетін Египеттің мәдениеті храмда басталды, 

және оның алғашқы дҥниеге келтірушілері абыздар еді. Мәдениет ата-бабалардың наным-

сенімімен және дәстҥрмен байланысты. Ол қа- сиетті символикаға толы, онда рухани 

болмыстың белгілері берілген. Кез келген мәдениет (тіпті материалдық мәдениет) рухтың 

мәдениеті; кез келген мәдениет рухани негізді еншілейді, ол табиғат стихияларының 

ҥстіндегі шығармашылық жҧмыстың ӛнімі. Бірақ мәдениеттің ӛзінде ӛзінің діни және 

рухани негіздерін ыдыратуға, ӛзінің символикасын жоқ етуге ағымдар болады. Ӛнер сол 

ӛмір техникасының қҧралына, ӛмірді ҧйымдастырудың безендірілуіне айналып, 

кесенелермен, сарайлрмен және ҥй-жайлармен байланысты мәдениеттің барлық 

сҧлулығы, - сҧлулықтың тҧлыбына айналған мҧражайға ӛтеді. Ӛркениет-мҧражайлық, оны 

ӛткенмен байланыстыратын осы ғана [4,б.130]. 

Мәдениет адам мен оның еңбегінің жемісі. Мәдениетті адамзаттың ӛндірген 

заттарымен ғана шектеуге болмайды. Қоғамдық қатынастар, рухани ӛндіріс ӛнімдері де 

мәдениеттің ажырамас бӛлігі болып табылады. Кез келген мәдениет феноменінде адамның 

ақыл-ойы, арманы мен еңбегі заттанады. Мәдениет - қоғам мен адамның тіршіпік ету 

тәсілі. 

Этностық қоғамның дамуында мәдени жасампаздық пен дәстҥрдің алатын орны 

ерекше. Дәстҥр қоғамдағы сабақтастықты қамтамасыз етсе, жасампаздық оның 

шығармашылық пен дамуының алғышарттарын жасайды. Дәстҥр мен жасампаздық 

диалектикалық байланыста болады. Жасампаздықтың ӛзі - дәстҥрді игеру, сана мен сын 

таразысынан ӛткізу барысында қалыптасады. Шамадан тыс дәстҥршілдік қоғамдық 

прогреске кері әсер етуі мҥмкін. 

Руханилықтың қыры мен сырын жан-жақты зерттеп жҥрген ғалымдардың бірі 

С.Е.Нҧрмҧратов адамның рухани дамуы мен шығармашылығын ҥйлесімді 

байланыстырады. «Адамның рухани дамуының тағы бір кӛрінісі - оның шығармашылығы. 

Ол адамға тән еркіндіктің, әркімнің дарындылығының, шынайылылықтың, 

еңбекқорлыктың әлеуметтік практикада жҥзеге асуы болып табылады. Әрбір еңбектің 

нәтижесі шығармашылықтан туындап отырса, онда дҥниедегі кӛптеген қайшылықтардың 

шешілгендігінің белгісі болар еді. Рухани дҥниесі байыған адамның ой-ӛрісі тереңдеп, 

айналасына жаңа кӛзқараспен, шығармашылық тҧрғыдан қарай бастайды [5,б.172]. 

Этнос деген әлемдік ғылымда кеңінен қолданылатын ҧғым. Кеңес заманында этнос 

ҧғымы тек ғылыми әдебиеттерде қолданыс тапқанымен, саясатта, идеологияда 

пайдаланылмады. Этнос ҧғымы - халықтың этникалық табиғаты туралы сӛз болғанда 

қолданылады, мысалы, орыс этносы, қазақ этносы, неміс этносы, ҧйғыр этносы, корей 

этносы, т.б. Халық пен этнос бір мәнде де айтылады, сонымен бірге контекстке 

байланысты бірде халық, бірде этнос мәнісінде қолданылады. Этнос халықтың этникалық 

сипаттамасы. Халық - этностың субстанциясы. Халық ауқымды - ҧғым. Халыктың 

этникалық сипаттамасы болмауы ӛте сирек кездесетін жағдай, мысалы, бҧл мәселені 

шартты тҥрде американ халқына қатысты айтуға болар. Елдің аталуында тҧрғандай, 

Америка қҧрама штаттардан тҧрады. Кӛптеген нәсіл, этностардан қҧрылған, этникалық 

жағы біртекті емес. Кезіндегі кеңес халқы деген этникалық тарихы жоқ, адамдардың 

мемлекеттік-территориялық қауымдастығы болатын. Мҧндай жағдайда бірыңғай 

азаматтық басты принцип болып, этникалық істер есепке алына бермейді [6,б.170]. 

Ертеде-ақ материалдық және рухани қажеттілікі ӛтеген этномәдени мҧраның тҥп-

тамыры тереңде. Ол кӛшпелі тҥркі тектес тайпаардың ӛнерінен бастау алған. Ата-

бабаларымыздың рухани болмысынан "кӛшпелі" еместігі кӛшпенділер мәдениетімен 

салыстыра қарағанда айқындық табады. Кӛшпелілердің ӛмір салтында айнала қоршаған 

ортаны, табиғатты, космосты, яғни әлемді танып - білуде ӛзіндік ережесі болған. Сӛйтіп, 

ӛткен мен болашақ арасындағы кӛзқарастарың біртҧтас жҥйесін қалыптастырған. Бҧл 
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номаттардың материалдық және рухани мәдениетінің ӛзіндік ерекшелігінен айқын 

танылады.  

Ӛйткені халық ӛнері - этностың ой-санасы мен дҥниетанымының, ӛмір болмысы мен 

кӛзқарасының ӛзара байланысын береді.  

Ғалым А. Сейдімбек кӛшпелілер таным - тҥсінігін екі тҥрлі межелік категорияға 

бӛлген. Бірі - мифтік, екіншісі - нақтылы. Мифтік, нақтылы кеңістік пен уақыт ӛлшемінен 

тыс кезеңдерді межелеп, дҥние тіршіліктің жаралуындағы таным-тҥсініктерге жауап беруі 

оның мәнін аша тҥседі.  

Ал ӛмір шындығынан тыс дҥние тіршіліктің алғашқы жаралуы мифтік эпикалық 

таным-тҥсінікпен бйланысты. Еуразияның алып даласында кӛне тҥркі кӛшпелі 

тайпаларының белгілі бір этномәдени кӛріністері мифтік және нақтылы кеңістік пен уақыт 

қалыптасты. 

Жоғарыда айтылған ойлардан мынадай тҧжырым жасауға болады. Мифтік дҥние 

тіршіліктің алғашқы жаралуына қатысты таным-тҥсінік болса, онда нақтылы кеңістік пен 

уақыт - тікелей ӛмір тәжірибесі. Ол экологиялық, генебиологиялық, ситуациялық, тарихи 

кеңістік пен уақытта кӛрініс алады.  

Тас бетіндегі бейнелердегі тарихи генебиологиялық кеңістік пен уақыт кӛркем 

мәдениеттің пайда болған мезгілі, мекені, ӛнерді тудырған орта, тарихи шындық пен 

кӛркем бейненің байланысы, тарихи оқиғаның кӛрінісі, яғни ӛнердің пайда болуы мен 

дамуы барысындағы белгілі бір тарихи кезеңдердің, қоғамдық ортаның мән-мағынасын 

анықтау.  

 Ӛнерде белгі бір мекен мен мезгіл аралығындағы кӛркем бейнелер поетикалық 

қызмет атқарады. Халық мҧрасының кӛркемдік жҥйесі кӛрерменге эпикалық кеңістік пен 

уақытта баяндалады. Бҧл тҧста кӛңіл бӛлетін мәселелер - сюжеттік қҧрылым, атқаратын 

қызметі, орындалу ерекшеліктері  [7,б.107].  

Миф, тҥптеп келгенде, о бастан-ақ сӛз ӛнерінің айшықты жанры емес. Мифтің 

дҥниетанымдық қызметі әлсірей бастағаннанкейін ғана ол сӛз ӛнерінің ӛзге жанрларымен 

(аңыз, әпсана, ертегі т.б.) жақындасып, фольклорлық жанр аясына тҥсірілді. Ал 

шындығына келгенде, наным-сеніммен, әдет-ғҧрыппен, салт-санамен бірге туып, бірге 

жасасқан мифтің қоғамдағы кӛрінісі алдымен оның сан- салалы дҥниетанымдық 

қызметінде. Соның бірі — мифтің ғҧрыпқа (обряд, ритуал) қатысты мәселелері. 

Әлемдегі кӛптеген халықтардың мифтері діни әдет-ғҧрыптармен, салт-санамен 

бірлікте ӛмір сҥріп келген. Әсіресе, мәдени дамуы жағынан кенжелеп қалған халықтарда 

тҥрлі ғҧрыптардың, ритуалдардың мән-мағынасы және олардағы іс-әрекеттің себептері 

миф арқылы тҥсіндіріледі [8,б.10]. Демек, қазақ ӛнері де ҧрпақтан-ҧрпаққа тасымалдану 

процесіндегі айнымай жеткізілетін, айнымай сақталатын заттық негізі бар рухани мҧра 

болып табылады. Яғни ӛнердің ӛзі мифтегі тҧрақтылық пен дәстҥрлі нақыштарды 

орнықтырудың негізгі кӛзі. Мифтердің жалпы адамзаттық емес, ҧлттық, аймақтық қана 

ҥлгіде танылатындығына сәйкес, ӛнердегі адамзат тарихындағы тҧрақтылықтардың 

барлығы кӛбінесе белгілі аймаққа, не қауымдастыққа, ҧлт немесе этносқа тіленген. Біз 

осыдан дәстҥрлі ӛнердің қалыптасу аймағандағы тҧрақты белгілердің сақталуы мен оның 

архетиптік сипатын зерделеп алуымыз қажет. Ал дәстҥрлі мәдениеттің қалыптасуы 

ондағы тҧрақты белгілердің жҥйеленуімен, жинақталуымен байланысты болып келеді. 

Сондықтан ҧлттық киімдегі тҧрақты белгілер бҧкіл рухани мәдениеттің тарихи-

тҥбірлестік тамырларынан бастау алады. Дҥниетанымның айшықты кӛріністері мен оның 

маңызды тҧстарын кӛркемдік тҧрғыдан бейнелеу әртҥрлі жазықтықта, әртҥрлі 

парадигмада, сан алуан кескінде бейнеленсе де, оларды ҧлттық діл мен  танымның белгілі 

бір ортақ парадигмалары тҧтастандырып тҧратындығы сӛзсіз [9,б.94]. 

Жалпы кӛркем шығармашылық пен ҧлттық туындыларда кездесетін 

әмбебаптылықтар мен ҧлттық тҧрақты алғашқы образдардың пайда болуы және олардың 
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кӛркемдік бейнеленуде ҥнемі қайталанып келуі, дәстҥрлі жолмен ҧрпақтан-ҧрпаққа 

сабақтасуы дәстҥрлі ӛнердің кӛріністерінің мәні мен мазмҧнының рухани тҧтас кеңістік 

аймағын қҧрайтындығын айғақтай тҥседі. Сондықтан, миф пен кӛркем ӛнердің 

жалпылама қатынасы мен ондығы сюжеттердің, символдар мен бейнелердің, 

аллегориялар мен тҧспалды ойлардың трансформациялануының шарттарын осылай 

айқындадық.  
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Аннотация:В данной статье анализируются этнокультурные и мифологические 

аспекты традиционного мировоззрения и искусства наших предков в области духовной 

культуры. Обычаи и традиции нашего народа представляют собой сложные и 

многофункциональные духовные и социальные явления. Например, религиозные 

верования, открытия, обычаи, национальная этика, спорт, искусство, язык и литература и 

т. Д. все от промышленности до регулирования общественных отношений. Это творческий 

духовный феномен, который самосортирует и удаляет ненужные исторические элементы, 

которые впоследствии забываются и забываются с сохранением позитивных аспектов. 

Универсализм и универсализм национального искусства, появление устойчивых на 

национальном уровне первых образов и их многократное повторение в художественном 

выражении, продолжение традиционного пути из поколения в поколение составляют 

духовную целую область смысла и содержания проявлений традиционного искусства. 

Abstract: this article treats of characteristic features of batik in the modern world. The 

art painting of a fabric has wide opportunities. It can reflect and transform the reality 

surrounding a person. The topic of innovations is touched in the panel technology. A wide range 

of fabric painting techniques provides many opportunities for artist self-realization. Particular 

attention is paid to its harmonious synthesis of hand-painted fabric, modern costume design and 

their relationship and influence on each other. For thousands of years of costume development, 

mankind has come up with countless ways of decorating: painting, heels (printing), various 

weaving techniques (batik), artistic weaving, embroidery, applique, weaving, lace curling, 

patterned leather, knitting, jewelry and others.It is established in the work that today manual 

dyeing of fabric using the "batik" technique can be used not only in decorative and applied art, 

but also for professional purposes, to create exclusive single products. 
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ЭТНОБҦЙЫМНЫҢ КӚРКЕМДІК–КЕҢІСТІКТІКТІК ӚЛШЕМДЕРІ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада ӛлшем қазақтың этнобҧйымдары болып саналатын кілем, текемет, 

гобелен, сырмақ, кесте технологияларының және тақырыптық-сәндік композиция 

шығармаларының  кӛркемдік-кеңістіктік ӛлшемдерін анықтаудың ерекше қҧралы ретінде кӛрінеді; 

зерттеу нәтижесінде этнобҧйымдардын кӛлемді және жазық пішінді заттарға бӛліп жіктеу әдістері 

қарастырылған; сҧлулық объектісін кӛркемдік және кеңістіктік ӛлшеу бірліктері анықталған; 

этнобҧйымның формасы, композициясы, тҥсі, ою-ӛрнегі, орындалу техникасы - бҧйымның 

кӛркемдік ӛлшемдері ретінде қарастырылған; этникалық заттарды оның ерекшеліктерін ескере 

отырып бҧйымның кеңістіктік ӛлшеу бірліктері болып табылатын: архаизм, ҧлттық, 

функционалдылық, материалдық, тасымалдаушылық мҥмкіндіктері сипатталған; этнобҧйымның 

ерекшеліктері: заттың архитептикалық элементтерін, халықтық қолданбалы ӛнердің дәстҥрін 

сақтай отырып, жаңа технологияларды және дизайнерлік  қызметтің жобалау принциптерін 

қолданумен анықталған. Кілт сӛздер: этнодизайн, кӛркемдік ӛлшем, кеңістіктік ӛлшем, 

композиция, тҥс, техника, безендіру, функционалдылық, материалдылық, тасымалдаушылық. 

 

Кіріспе.Еліміздегі «Мәдени мҧра», «Рухани жаңғыру» атты  бағдарламалармен  

қатар, Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» 

атты мақаласы мәдениет, тәрбие мен білім беру саласындағы кӛкейкесті мәселелерді  

шешу жолдарын іздеуде басшылыққа алатын қҧжаттар болып табылады. [1.1 б.] 

Қазіргі ӛмір тәжірибесінде заманауи ӛнерді тану  мен білім беру саласы осы 

бағытты ҧстану қажеттігін айқындайды. Заманауи ӛнертанымдық - педагогикалық 

тәжірибені,  этнодизайн ӛнерінің бҧйымдары мен шығармаларын зерттеу қажеттігін 

кӛрсетуде. Ҧлы дала ӛнеріндегі заманауи инновациямен, ӛндіріспен, дизайнмен  

байланысты ӛнер болып табылатын - этнодизайн ӛнері, дәстҥрлі қол ӛнер жҥйесінен 

бастау алады. Бейнелеу ӛнері, сәндік қолданбалы ӛнер мен сәулет  ӛнері туралы 

академиялық білімдер бҧрыннан белгілі  болғанымен этнодизайн саласына байланысты  

білім кӛздері бҧрын соңды зерттеу кӛзі болған емес. Бҧйымның кӛркемдік және кеңістіктік 

ӛлшем бірліктерін анықтау қажеттігі мен оның ӛнертанымдық айналымда қазірге дейін 

жоқтығы арасындағы, этнотуризм саласындағы менеджмент талаптарына сай 

этнобҧйымның кӛркемдік-кеңістіктік ӛлшем бірліктерінің болмауымен оның әдістемесінің 

қажеттігі арасындағы  қарама – қайшылық біздің проблеманы «Этнобҧйымдардың 

кӛркемдік - кеңістіктік  ӛлшемдері» деп айқындауға мҥмкіндік берді. 

Теориялық талдау. Қазіргі уақытта ӛнертану саласындағы этнодизайнның әр тҥрлі 

мәселелерінің кӛпқырлылығын, кӛкейкестілігінің кӛпжақтылығын әдебиеттер мен 

тәжірибені  талдау нәтижесі дәлелдей тҥсуде. Ӛнертанудың бҧл саласының қазіргі 

жағдайын зерттеу бҧл ҧғымды танып білуде кӛпқырлы қатынас керектігін кӛрсетті. 

Олардың ішіндегі негізгілерін мынандай формада бӛліп қарастыруға болады: этнодизайн - 

этно-ҧлт, дизайн–ӛндіріс, бҧйым, жобалау деген мағынаны береді; дизайн – ӛндіріспен 

байланысты ӛнер; ӛндірістік бҧйымды жобасын жасау, кӛркем ӛндірістегі ӛнімдік 

бҧйымды жобалау; этнодизайн белгілі бір ҧлттың қол ӛнерімен байланыстыіс әрекеттер 

жҥйесі;  Қазақстан халықтары кӛптеген ҧлттар мен ҧлыстар ӛмір сҥретін мекен 

болғандықтан, этнодизайн кең қолданыста таралған; этнодизайн  елімізде тҧратын әрбір 

ҧлттың бейнелеу, сәулет және қолӛнеріне қатысы даму ҥдерісі;  бҧл тек бір ғана халықтың 

ӛнері емес, ҧлы дала еліндегі барлық халықтардың ӛнерін қамтиды; этнодизайн  ӛнері 

халықтарды ӛнер тілі арқылы біріктіретін ӛнер;  қазақ елі -  халықтар достығының жаңа 
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моделін жасап шығарған ел; этнодизайн – туризм саласына ҥшін,  ҧлттық бҧйым ӛндірісін 

жасаумен байланысты ӛнер саласы; этнобҧйым архитептік сипатымен ерекшеленетін 

бҧйым; архитептік бҧйымдар – ежелгі зат  пішіні, материалы мен тҥр-тҥсінің сақталуымен 

сипатталады; этнодизайн - инновациялық техникамен байланысты заманауи қол ӛнер 

дамуын қамтиды; этнодизайн ҧлттық бҧйымдарды заманауи талаптарға сай, 

инновациялық техникалар мен технологиялар арқылы жасауға бағытталған 

шығармашылық еңбек нәтижесі; этнодизайнерлік жҧмыс нәтижесі - этнобҧйымдар [2.89 

б]. 

Этнодизайн бҧйымдарының кӛркемдік ерекшеліктерін талдау барысында олардың 

кӛркемдік ӛлшем бірліктерімен қатар кеңістіктік қасиеттерін зерттеу маңызды. 

Этнодизайн бҧйымдарының кӛркемдік ӛлшемдерін табу мақсатындағы зерттеу нәтижесі 

бізге  бірқатар  ҥдерістерді  анықтауға мҥмкіндік берді. Этнодизайнның теориялық  мәні 

мен практикалық мазмҧны, бҥгінгі кҥннің ӛзінің даралық сипатымен ерекшелігін кӛрсетті. 

Этнодизайнның Қазақстанда дамуына бірқатар себептер болды. Сол себептің бір қыры - 

халықтың салт-дәстҥрлерінің қайта жаңғыруы. Қазіргі кезде ҥйлену мен ҥй болуға, 

баланың тҥрлі мерекелеріне байланысты қажетті бҧйымдар жасау, туристерге арналған 

сыйкәде жасау, мерейтойларға арнап ҧлттық киімдер тігу, шет елдерге ҧлттық 

бҧйымдарды презентация жасау сҧранысы артып келеді. Этнодизайн бҧйымдарын жасау 

барысында жаңа технологияны қолдану маңызды этнодизайнерлік қызмет нәтижесі 

ретінде кең кӛлемде қолданысқа еніп сҧраныс артуда. Сондықтан,  бҧл ӛнерді ӛндіріспен, 

дизайнмен, қолӛнермен қатар жаңа технологияларды қолдану арқылы  жасаумен  

байланысты ӛнер деп айтуға болады. [3.53б]. 

Заманауи этнодизайнның дамуына ең басты  ықпал ететін кҥш - инновациялық 

технологияны  қолдану. Этнодизайнның жаңа технологиямен жасалатын бҧйымдары 

кӛптеген данамен шығарылуымен ерекшеленеді. Этнодизайнның бір қыры – халықтың 

заманауи сҧранысымен туристік талаптарға сай ҧлттық бҧйым   жасаумен ерекшеленеді. 

Этнодизайндағы жаңа технология - бҧйымды бірнеше жҥздік, мыңдық даналау әдісі 

арқылы  білезіктер, бесіктер, сандықтар және  тағы басқа заманауи сҧранысқа ие болған  

кӛркем  бҧйымдарды жылдам жасауға мҥмкіндік беріледі. Заманауи этнодизайн 

бҧйымдарын жасауда  кӛбінесе бҧйымның тҥпнҧсқасы этножоба моделі ретінде алып, 

соны  кӛп данамен кӛбейту техникалары жиі қолданылады.  Бҧл әсіресе қҧю, жапсыру, 

тігу, тоқу, ою, тҥту, ӛру, кестелеу, қҧрау, илеу, кесу, тесу, безендірудің технологиялық 

әрекетімен жҥзеге асыруға қолайлы. Осы  жағдай елімізде этнотуризмнің дамуына игі 

ықпал етуде.  

Этнодизайн бҧйымдарын пішінін жобалауда инновациялық технология жетістіктері 

кең кӛлемде  қолданылады. Этнодизайнның негізі – ҧлттық қол ӛнер. Этнодизайн 

бҧйымдарының  дәстҥрлі қолӛнер бҧйымдарынан айырмашылығы оны жасау 

технологиясымен, материалымен, жаңашылдығымен, шеберлердің жаңа технологияны 

қолдануымен, тираждалуымен байланысты. Этнобҧйымдар қарапайым еңбек пен кӛлемді 

образдық кӛркемдік еңбектің арасын байланыстыратын шығармашылық қызмет ауқымын 

қалыптастырады. Этнодизайнерлік қызмет нәтижесі - этнобҧйымдар. Этнобҧйымдар -  

архитептік бҧйымдар, дәстҥрлі бҧйымдар және жаңа бҧйымдар деп ҥш бағытқа бӛлінеді. 

Архитептік бҧйымдар қатарына археалогиялық қазба жҧмыстарының негізінде табылған 

ежелгі де, кӛне  бҧйымдарды атаймыз. Дәстҥрлі бҧйымдар қатарына сәндік қолданбалы 

ӛнер бҧйымдары - келі-келсап, ожау, табақ, қҧман, торсық, бесік, шаңырак кереге, уық т.б. 

бҧйымдар қосылады. Этнобҧйымдар қатарына заманауи технология мҥмкіндіктері арқылы 

жасалған бҧйымдардың барлығын дерлік кіргізуге болады. Этнобҧйымдардың ерекше тҥрі 

- монументалдық бҧйымдар. Олардың қатарына ӛте ҥлкен монументтік кӛлеммен 

жасалған сырғалар, білезіктер, жҥзіктер  т.б. бҧйымдардың мҥсіндік бейнелері қосылады. 

Этнобҧйымдарды тҧтыну қажеттігіне байланысты: сыйкәделер, кӛлемді инсталляция 



«QAZAQTANÝ» respýblıkalyq gylymı jýrnaly 2(6) nómer 2020 jyl,maýsym 

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал 2(6) номер2020 год, июнь 

«QAZAQTANÝ» republican scientific journal 2(6) number 2020 year, june 

 

204 

 

 

бҧйымдар, тҧрмыстық заттар деп ҥш бағытқа бӛлеміз. 

Этнобҧйым ӛлшемдерін кеңістіктік – конструктивтік және кӛркемдік- 

безендірушілік деп екі бағытқа бӛліп қарастырылады. Этнобҧйымның кеңістіктік - 

конструктивтік сипаттары оның пішіні, ені, ҧзындығы, биіктігі болып табылатын ҥш 

ӛлшемі алынады. Сонымен қатар оның қоршаған ортамен, адаммен қарым- қатынасына,  

эргономикалық, тасымалданушылық, тҧтынушылық ерекшеліктеріне байланысты бірқатар 

ӛлшемдері танылады. Этнобҧйымның кеңістіктік- конструктивтік  сипатында пішін 

маңызды роль атқарады. Бҧйымды қабылдау ҥдерісінде ең бірінші пішін назар аударады, 

онан соң барып, тҥстер мен фактураға  кӛңіл бӛлінеді. Тҥстер әр тҥрлі мәдениет 

кезеңдерінде әр тҥрлі сипатпен кӛрінетін болса, пішін тек қана тҧрақты тҥрде эмоциалық 

әсер берумен ерекшеленеді. Этнобҧйымдардың пішіндік қҧрылымына байланысты 

кӛлемді және кӛлемсіз, жазық бетіне бейнелеу және кӛлемді бейнелеу болып бӛлінеді. 

Кӛлемді этнобҧйымдар қатарына ҧлттық стилде жобаланған бесік, кҥбі, асадал, кебеже, ер 

тҧрман және т.б. кӛптеген бҧйымдар жатады. Этнодизайнның бірқатар кӛлемді 

бҧйымдары инсталлиация  технологиясымен жасалады. Оларды қала кӛшелерін ҧлттық 

нақышта  безендіру ҥшін қолданылады. Ол бҧйымдар қала кӛшелеріндегі, бақтардағы, 

гҥлзарлардағы кеңістіктерге  қойылып, монументтік мҥсіндік кӛріністер тҥрінде  

айқындалады.Кӛлемсіз бҧйымдар қатарына кілем, гобелен, сырмақ, тҧскиіз, кестелі 

орамалды т.б.  бҧйымдарын  қосуға болады. Қазіргі кезде бҧл аталған кӛлемсіз 

бҧйымдардың қатарына,  әлеуметтік ӛмір кӛріністері мен табиғат сҧлулығын жоғары 

кӛркемдік образ деңгейіне дейін кӛтерген картиналармен кӛркемдік салмағы қатар 

тҧратын гобелен, кесте, қҧрақ технологиясымен жасалған шығармалар қосылуда. Олар 

кӛбінесе тоқу, киіз басу, тігу техникалары арқылы орындалуда.   

Тәжірибе бӛлімі. Ӛнертанымдық әдебиеттерді сараптау мен шығармашылық 

тәжірибелерді зерттеу нәтижесі этнодизайн бҧйымдарының бірқатар практикалық 

сипаттарын анықтауға мҥмкіндік берді. Ҧлттық ерекшеліктермен жасалған бҧйымның 

жалпы сипаттық ӛлшемдерін - кеңістіктік ӛлшемдер және кӛркемдік ӛлшемдер деп екіге 

бӛліп қарастырылады. Этнобҧйымның кӛркемдік ӛлшемдерін шығару бҧйымның негізгі 

қасиеттерімен тығыз байланысты. Этнодизайн бҧйымдарының кӛркемдік ӛлшемдері 

ретінде  – бҧйымның формасы, композициялық қҧрылымы, безендірілуі, тҥстік шешімі, 

тҥстік шешімдері, безендірілуі кӛркемдік ӛлшемдеріне пішіні, композициялық қҧрылымы, 

қарастырылады. Кӛркемдік ерекшеліктерін талдау барысында, бҧйымдарды ӛзара 

салыстыру, даралығын сипаттау, пішіндік бӛлшектерінің тҧтастығын талдау, мазмҧнын 

саралау, композициялық қҧрылымын тҥсіндіру әдістері қолданылады [4.62 б]. 

           Этнодизайнның кеңістіктік ӛлшемдерінің бір бағыты оны жасаған материал мен 

шебердің еңбегі мен байланысты анықталады. Бҧйымды жасауға қолданылған материал 

қҧны шығарылып, оған шебердің жобаны жасауы, пішінін табуы, қҧрастыруы, безендіруі 

материалды ӛңдеуі, сияқты шебердің іс -әрекеттерінің бағасы, шебердің шеберлік деңгейі   

қосылады. Этнобҧйымдарды бағалау ӛлшемдерін танып білудің бір бағыты - оны жасауға 

қолданған материалдардың экономикалық қаражат шығындарымен сипатталады. 

Этнобҧйымдарды бағалау ӛлшемінің бірі – шебердің еңбегімен, бҧйымның пішінінің 

кҥрделілігімен, оны жасауға кеткен уақытымен, материалының ӛңдеуге қолайлылығы 

немесе қолайсыздығымен байланысты кӛрініс табады. Этнобҧйымдардың басты кӛркемдік 

ерекшеліктері оның тҧрмыста қолданысы, ою  - ӛрнектермен безендірілуі, табиғи 

материалдарды немесе жасанды материалдарды қолданылуы, сыйкәделік сипатының 

болуы, кӛп тиражбен шығарылуы болып табылады. Этнодизайн белгілі бір ҧлттың қол 

ӛнерімен оның жаңа сипатымен байланысты. Этнодизайн дегеніміз – ҧлттық қолӛнер 

бҧйымын жасау дәстҥрін жалғастырып, инновациялық технологияларды  қолдану арқылы 

тҧтынушылардың заманауи талаптарына сай жаңа бҧйымдар мен шығармашылық 

туындылар жасайтын ӛндірістік ӛнер болып табылады.  [5.24 б].     
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Этнобҧйымдар -  кӛне бҧйымдар, дәстҥрлі бҧйымдар және жаңа бҧйымдар деп 

бӛлінеді. Кӛне бҧйымдар – қазба жҧмыстары негізінде табылған, қҧрал сайсандар, ыдыс 

аяқтар, қыш қҧмыралар. Дәстҥрлі бҧйымдар қатарына сәндік ӛнер бҧйымдары келі-келсап, 

ожау, табақ, қҧман, торсық және тағы басқа кӛптеген тҧрмыстық, сыйкәделік, әшекейлік,  

бҧйымдар қосылады. Этнобҧйымдар заманауи технология мҥмкіндіктері арқылы 

жасалады. Этнобҧйымдарды тҧтыну қажеттігіне байланысты: сыйкәделер, инсталляция 

бҧйымдары, шаруашылық заттар мен тҧрмыстық заттар деп ҥш бағытқа бӛлінеді. [6.38 б].  

Ӛнердегі мониторинг – ӛнердің қазіргі жағдайын бақылау, ҥдерісті талдау, 

кедергілерді айқындап жаңа даму бағытын кӛрсетеді. Ӛнердегі мониторинг жасаудың 

басты шарты қҧбылыстағы ӛлшемдік қатынастырды сараптау болып табылады. 

Этнодизайнды танып біліп, оның даму жалын айқындау ҥшін этнобҧйымдардың 

кӛркемдік ӛлшемдерін анықтау басты шарт. Этнобҧйымдардың ӛлшемдері – кеңістіктік – 

конструктивтік және кӛркемдік - безендірушілік деп екі бағытқа бӛлінеді. Этнобҧйымның 

кеңістіктік - конструктивтік сипаттары оның пішіні, ені, ҧзындығы, биіктігі болып 

табылатын ҥш ӛлшемі мен оның қоршаған ортамен, адаммен қарым - қатынасына, 

эргономикалық, тасымалданушылық ерекшеліктеріне байланысты танылады. 

Этнобҧйымның кеңістіктік- конструктивтік  сипаты бойынша қарастырғанда  пішін 

маңызды роль атқарады. Бҧйымды қабылдау ҥдерісінде ең бірінші пішін назар аударады 

онан соң тҥстер мен фактураға  кӛңіл бӛлінеді. Тҥстер эр тҥрлі мәдениет кезеңдерінде әр 

тҥрлі сипатпен символдық тҥрде кӛрінетін болса пішін тек қана тҧрақты  эмоциалық әсер 

берумен бірқалыпты сипатта болады. Этнобҧйымдар пішіндік қҧрылымына байланысты 

кӛлемді және кӛлемсіз (жазық бетіне бейнелеу) болып бӛлінеді. [6.33 б]. 

Кӛлемді этнобҧйымдар қатарына ҧлттық стилде жобаланған киіз ҥй, бесік, кҥбі, 

асадал, кебеже, ер тҧрман және т.б. бҧйымдар жатады. Кӛлемсіз - жазықтық бҧйымдар 

қатарына кілем, гобелен, сырмақ, тҧскиіз, кестелі орамал, тҥбіт орамал т. б.  бҧйымдар 

қосылады. Этнодизайнның бірқатар бҧйымдары инсталляция  технологиясымен кӛлемді 

етіп жасалады. Оларды қала кӛшелерін ҧлттық нақышта  безендіру мақсатында 

қолданады. Монументтік бҧйымдар қала кӛшелеріндегі, бақтарда, шағын кеңістікке  

қойылатын, ҥлкен кӛлемде жасалған  білезік, жҥзік, сырға, шашбау, қапсырма және т.б. 

бҧйымдардың монументтік пішіндерін айтуға болады. Этнодизайн бҧйымдарының 

кӛркемдік ӛлшемдері дегенді – бҧйымның формасы, композициялық қҧрылымы, 

безендірілуі, тҥстік шешімі, эргономикасы, материалы қарастырылады.  

Этнобҧйымды жобалауда композициялық орталық  ҧғымының мәні зор. Орталық -  

салыстырмалы тҥрде алынғанда кеңістік бӛліктерінің бірліктегі қатынастарымен  

байланысты ҧғым. Бҧл яғни, белгілі бір территорияны,  белгілі бір тҧтастық деп  алатын 

болсақ, олар бірнеше бӛлшектерден қҧралған болса, олардың  барлығы шектеулі бір 

қатынастарға сәйкес бірігуін білдіреді. Орталық ҧғымының бір қыры қоғамдық 

қҧбылыстармен байланысты болады. Ежелгі қалалар  биліктің, білімнің, экономиканың 

мәдениеттің орталығы болған. Орталық ҧғымы қазіргі кезде  де кең қолданыста. Орталық 

ҧғымының ӛнерге де қатысы бар. Этнобҧйымда композициялық орталық деген ҧғым бар. 

Ӛнерді кӛрсететін композиция болатын болса, орталық осы жаңа этножобаның 

композициясының брендтік негізін қҧрайтын ҧғым. Этнодизайн ӛнерінде ―композициялық 

орталық‖ бейнелердің конструкциялық бӛлшектерін жинақтаушы, біріктіруші, 

ҥйлестіруші, тҧтастықты сақтаушы  функцияларын атқарады. Композициялық орталықта 

этнобҧйым мазмҧнын ашатын негізгі форманы айқындайтын элементтер шоғырланады. 

Композициялық орталық этнобҧйымның тҧрмыстық мәнін, тасымалданушылық және 

эргономикалық сипатын ашады [8. 14 б]. 

Этнобҧйымдағы композициялық орталықта пішіндердің орналасуының ӛзіндік 

ерекшеліктері бар. Сәндік безендіру немесе ою – ӛрнектермен бҧйымды безендіруде 

негізгі ойды бренттік қасиетті білдіретін элемент нағыз композициялық орталықта 



«QAZAQTANÝ» respýblıkalyq gylymı jýrnaly 2(6) nómer 2020 jyl,maýsym 

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал 2(6) номер2020 год, июнь 

«QAZAQTANÝ» republican scientific journal 2(6) number 2020 year, june 

 

206 

 

 

орналасады. Мысалы, ою-ӛрнектермен салынған қос аққу бейнесі бір-біріне қаратып қатал 

симметриялық қҧрылыммен кӛлемді пішіннің немесе  жазықтығының ортасында берілуі 

мҥмкін. Ал гобелен композициясында тақырыптық бейне жасаушы  формалардың 

орналасуы басқаша  формада болады,  яғни эпицентрден аулақтау жерге жайғаса алады. 

Гобелен шығармаларында формалардың кӛлемі, тҥстерінің салмағы, композициялық 

орталықтан солға немесе оңға  қарай кӛп мӛлшерде жылжымастан  аз ғана ауытқумен 

барып орналасуы да мҥмкін. Кейбір жағдайда композициялық орталық картина 

жазықтығының  жоғары не тӛмен орналасу дәрежесіне байланысты картина орталығы 

шығарма мазмҧнының қалыптасуына игі ықпалын тигізеді. Бҧл орналасу гобелен идеясын 

ашуда ҥлкен роль атқарады. Кілем, тҥскиіз, сырмақ, қҧрақ, қоржын, аяққап, 

жазықтығының ортасында тҥстерді шоғырландырып кӛрсетудің ӛзіндік мәні болады. 

Мысалы, қҧрақ кӛрпе композициясынан орын алатын орталықтағы тҥстер ерекше кӛз 

тартатын болып, беріледі. Ашық тҥстермен әдетте фигуралар беріліп, фонның  тҥсі оған 

қарағанда солғындау, қанықтығы аздау болып келеді. Орталықта орналасқан формалардың 

сызықтарының ӛзі орналасуы жағынан ерекше мәнге, композициялық салмаққа ие болады. 

        Этнобҧйым композициясындағы  сызық пен нҥктелердің орны ерекше. Этноӛнім 

ӛндірісімен, тҧрмысқа қажеттілікпен және қолӛнер бҧйымдарын жасаумен  байланысты. 

Егер осыған ӛнімді инновациялық технологияларды қолданумен байланысын қосатын 

болсақ этнодизайнның мәні онанда ашыла тҥседі. Этнодизайн болашақ бҧйымның 

қажеттігін  анықтаудан, пішінін қҧраудан, эскизін жасаудан бастау алады. Эскиз жасауда 

нҥкте мен сызықтардың орны бӛлек. Қазақ тілінің тҥсіндірме сӛздігінде нҥкте деген – 

кардинаттан басқа ешқандай ӛлшеулік сипаты жоқ геометриялық абстрактылық нысан деп 

анықтама берілген. Бізге нҥктенің этнобҧйым жасау мен жобалаудағы орны туралы 

мәлімет белгілі болғанымен оның кӛркем этнобейнені қҧрамдаушы элемент ретіндегі 

мәніне кӛңіл бӛле бермейміз. Нҥктенің бір бағыттағы қозғалыстағы ізі  сызық пішінін 

қҧрайды. Пішін дегеніміз -  бейненің сырт кӛрінісін елестететін мҥмкіндік. Жазықтық 

бетіне этнодизайнерлік жоба  жасау ҥдерісінде нҥктенің орны ерекше. Бҧл жерде нҥктенің 

кеңістіктегі кӛлемінің ӛлшемдерін ҥлкейтіп және кішірейіп кӛрсету маңызды орын алады. 

Картина жазықтығының бетіндегі нҥктенің кӛлемін жиырма - отыз пайызға ҧлғайту 

немесе кішірейту арқылы нҥктенің образын тҥрліше қҧбылтып бейнелеп қҧбылыстың 

образын ашуға мҥмкіндік туады. Сонымен қатар, нҥкте бейнесіне фон беру арқылы 

суретшінің кеңістікті бейнелеу әрекетінің нәтижесінде оның ақпараттық эстетикалық 

сипаты арта тҥседі. Бҧл іс - әрекет белгілі заттың немесе қағаз бетіндегі бейненің кӛрінісін 

әрқилы тҥрлендіруге мҥмкіндік береді. Нҥктемен сурет салу дегеніміз нҥкте мен фонның 

байланысы арқылы  бейнелеу әрекеті. Нҥктемен сурет салу сызықтармен сурет салу 

ҧстанымына да ҧқсастықтары бар. Нҥктемен сурет салу технологиясы бойынша нҥктелер 

бір тҥзудің бойына  бірінен - бірі ҥлкейген немесе кішірейген кӛлемдегі ӛлшеммен 

байланысты  ӛзгеретін болып немесе бір тҥзудің бойымен біртіндеп кішірейетін қҧбылыс 

болып орналасуымен сипатталады. Нҥктенің қаситеттері - этодизайндағы кӛркемдік 

ӛлшемдердің бірі ретінде танылады. 

         Этнодизайн бҧйымдарын жобалау мен жасау ҥдерісінде табиғи материалды 

пайдаланудың мҥмкіндіктері мол. Солардың бірі – ӛсімдік дәндерін қолдану арқылы 

жазықтық бетіне салынатын сурет. Жазықтық бетінде дәнмен ӛрілген картина этнодизайн 

туындысы қатарынан танылады. Тҥрлі ӛсімдіктер дәнін белгілі бір жазықтық бетіне 

желіммен жапсыру арқылы салынатын сурет ҥшін ноқат, кҥріш, тарының дәні 

қолданылады. Мҧндай сурет салуға тҥрлі моншақтар да қолданысқа тҥседі. Моншақпен 

салынған сурет ӛзіндік ерекшеліктерімен сипатталады. Моншақтар тҥрлі тастардан жіпке 

тізіліп жасалынады. Сонымен қатар моншақ тастардан тәспілер де  жасалады. 

Этнобҧйымдар жасауда сан мыңдаған әдістер мен материалдардың мҥмкіндіктері ҧшан 

теңіз. 
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         Этнодизайн бҧйымдарын жобалау мен жасау ҥдерісінде бҧйымдардың 

тасымалданушылық сипатын ашу маңызды. Ӛнер тарихында қазақ халқының бҧйымдары 

тҥрінің тасымалдануы мәселелеріне кӛңіл аудару қажет. Кӛшпелі халықтардың ӛмірінде 

тасымалдау ҧғымы маңызды болған. Кӛшпенділер әрқашан бір жерден екінші жерге кӛшіп 

отырған. Мал ӛсіруге байланысты кӛшпелі ӛмір салты әрдайым тҧрмыстық заттардың 

пішінінің жайлылығы мен тасымалдануын талап етті. Этникалық бҧйымдарды жасау 

кезінде шебер әрдайым тасымалдау жағдайын ӛлшеуді алдыңғы орында тҧрады. 

Тасымалдау - бҧл тҧрмыстық заттарды тиеуге, кӛшіруге және  жҥкті тҥсіруге  

ыңғайлылық. Бҧл ӛлшем домбыра, қобыз, аяққап, кесеқап, кебеже, ши, кереге, уық, 

шаңырақ, т.б. ҧлттық бҧйымдарды жобалау ҥдерісінде қолданылатын ҧстаным. Зат 

формасын шығаруда этнодизайнерлер бҧйымды кӛлікке тиеу, алып жҥру,  оны қайта тҥсіру 

әрекеттерін орындауда бҧйымның ыңғайлы болуын ескерді. [8.143 б]. 

          Тҧрмыстық бҧйымдарды жобалау кезінде халықтық қолданбалы ӛнерінің шеберлері 

кӛбінесе ӛнімдердің оның салмағы, тасымалдануға қолайлылығы, тҧрмыста қолданысқа 

жайлылығын ескерген. Олар қолданбалы ӛнердің жаңа туындыларын жобалау кезінде 

тасымалдану негізгі ҧстанымы - маңызды ӛлшем ретінде танылған. Тасымалдау ҧғымы 

этникалық бҧйымдардың кӛркемдік ӛлшемінің негізгі бірлігі ғана емес, ол білегейі. Ол 

кӛшпелі халықтар ӛмірінде бірінші кӛркемдік ӛлшемі болды. Қазақтың киіз ҥйінің, 

домбыраның, қобыздың, шіңкілдектің, торсықтың, коржынның кӛркемдік кеңістіктік 

ӛлшемін шығаруда  ең алдымен кӛшіп қону мен тасымалдау жағы ескерілген. Киіз ҥйдің 

тасымалдануы мен жайлылығы негізгі ӛлшемнің бірі болған. Киіз ҥй кӛшпенділердің 

ӛмірінің ортасы. Тҧтыну бҧйымдарын жобалау кезінде халық шеберлері желдің, 

дауылдың, жаңбырдың әсері, ауа-райының тҥрлі қолайсыз жағдайын ескерумен бірге, олар 

әрбір  затты пішінінің тасымалдау ҥшін қолайлы болуы жағын кӛздеген. Кӛшу алдында 

қазақтар  киіз ҥйді: шаңырақ, уық, кереге, есік, туырлық, тундик, бау-баскур, желбау, 

бақан сынды жеке-жеке бӛлшектерге бӛлген. Кӛшу кезінде киіз ҥйді тҥйеге  немесе арбаға 

тиеген. Шеберлер киіз ҥй формасын шығару барысында бҥкіл кереге, туырлық және 

тҥндікті кӛлікке тиеу, алып жҥру  және тҥсіру әрекеттерін орындаудың қолайлылығын 

ескерген. Тҥйеге жҥк артқанда шаңырақ осы жҥктердің ҥстіне жайғастырылған. Жобалау 

барысында этнодизайнерлер бҧл ӛнімдердің бәрінің  ыңғайлылық жағын мҧқият ескерген. 

Халық қолӛнершілер тек ауа-райының қолайсыз жағдайлары туралы ойлап қоймай, 

сонымен бірге кӛшпелілердің кӛшу қозғалыстары кезінде киіз ҥй бӛліктерінің 

тасымалдануға шыдамды материалдан жасауға да ерекше мән берген. Кӛшу кезінде киіз 

бен алаша заттары орауыш әрекетін атқарған. Қазақтар жҥннен басу мен тоқу арқылы кӛп 

нәрсе жасаған. Оларды жобалау кезінде  орау ҥшін қолдану  жағын ескерген. Солардың 

бірі – қоржынның пішіні. Қоржын – қанжығаға байланатын екі жақты дорба пішінін 

елестетеді. Қоржын формасы халықтың тҧрмысы мен негізгі ӛмір салтынан, қажеттіліктен 

барып шыққан. Ол затты орауға, жорықтар мен сапарларға шыққанда ат ҥстіне салуға 

ыңғайлы болған. Аяққап, кесеқап, қолдорба, ыдыс-аяқтарға арналған қорап, 

кӛшпенділердің бҧйымдарының сыну, жарылу сияқты  кӛшу кезіндегі болатын 

қолайсыздықтардан қорғайтын бҧйым болған. Этнодизайн саласындағы бҧйымдардың 

кӛркемдік ӛлшемдердің бірі – киізден жасалған, тоқылған бҧйымдардың пішін қҧрауда 

табиғат қҧбылыстарымен желмен, жаңбырмен, боранмен, кӛшіп қону қозғалыстарымен  

байланысты анықталған.  

         Нәтижелер мен талқылау. Тәжірибелік жҧмыстар жоғары оқу орнында жҥргізілді. 

Оған 103 студент қатысты, оның 53 эксперимент тобында болса, 50 бақылау тобында 

болды. Этнодизайн арқылы студенттерді кӛркемдік талдауға даярлау бойынша эксперт 

қорытындысы жеткіліксіз денгейді кӛрсетті. Бҧл олардың қызығушылығының жеткіліксіз 

деңгейімен, бҧл саладағы ақпараттың жеткіліксіздігімен, этнодизайнын, ерекшеліктері, 

функциясы мен классификациясы туралы теориялық білімнің тӛмен деңгейімен, 
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этнобҧйымдар кӛркемдік ӛлшемдеріне талдау  жасаудың жеткіліксіздігімен сипатталды. 

Бҧл осы аталған облыс бойынша қызығушылықтың жоқтығын, ақпараттың 

жеткіліксіздігін, ерекшеліктерін, этнодизайнды,  этнобҧйымның классификациясын, 

функциясын, кӛркемдік ӛлшемдері бойынша  теориялық білім мазмҧны жеткіліксіздігін 

кӛрсетті. Бҧл мәліметтерді анкеталау кезінде алынған жауаптар дәлелдейді. [6]   

        Эксперименттік қалыптастыру кезінде этнодизайн арқылы студенттерді кӛркемдік 

талдауға даярлау бойынша эксперт кӛркемдік ӛлшем туралы теориялық білімді толықтыру 

мақсатында арнаулы пәндердің тақырыптары қолданылды. «Ӛнер тарихы» пәнінің оқу 

бағдарламасына 6 тақырып кіріктірілді. Солардың жәрдемімен студенттер кӛркемдік 

ӛлшемнің пайда болуымен, дамуымен және кӛркемдік ерекшеліктер тарихымен танысты. 

Зерттеу ҥдерісінде  «Сәндік ӛнер»  пәнінің мазмҧнына сәйкес,  студенттердің  

этнобҧйымның кӛркемдік ӛлшемдерін анықтау дағдыларының  деңгейін байқау 

мақсатында, «Этнобҧйымның кӛркемдік ӛлшемдерін зерттеу» тақырыбы бойынша 

ӛнертанымдық жоба жасау тапсырмасы ҧсынылды. Нәтижесінде 63% студенттер қосымша 

материалдарды толық меңгергенін  кӛрсетті. Нәтижесінде студенттер  этнобҧйымдарды 

кӛркемдік ӛлшеудің әлеуметтік-танымдық мәнін, адамның рухани дамуына әсері, ӛнердегі 

ӛлшемдер тҥсінігінің қалыптасуын сипаттау табиғаты,  кӛркемдік ӛлшемнің 

кӛпқырлылығы мен  кҥрделілігін тҥсінді. Олар қазақтың кӛрнекті философтары мен 

ағартушыларының ӛнер ӛлшемдері туралы пікірлерімен танысты. Этнодизайн 

бҧйымының ӛлшемдерін тану оны сақтау, онан әрі дамытудың қажеттілігін ҧғынды.  

        Мамандықтың білім беру бағдарламасының  «Сән ӛнер тарихы» бағдарламасы 

бойынша– 6 тақырып, «Дизайн» бағдарламасы бойынша 8 тақырып  практикаға ендірілу 

нәтижесінде студенттер форма қҧрау, қолӛнер бҧйымын безендіру, этнобҧйым 

эргономикасы, этнобҧйымдарды тасымалдау туралы қосымша мәліметтер алуы, олардың 

эмоционалдық-эстетикалық сезімдерін дамытуға ықпал етті. Бірақ бҧл мазмҧндағы 

қосымша мәліметтер  этнобҧйымдар мен  олардың ерекшеліктері, кӛркемдік ӛлшемдерін 

табу туралы білімін толықтай қалыптастыруға жеткіліксіз болды. Бҧл жағдай «Кӛркемдік 

ӛлшем» деп аталатын элективті курс бағдарламасын жасауға тҥрткі болды. Элективті курс 

бітіру алды курс студенттері ҥшін ӛткізілді. Элективті курстың сабақтарында оларға 

этнодизайнның мазмҧны мен ерекшеліктері, функциялары мен классификациясы туралы 

ақпарат берілді, эстетикалық сипаттамаларына әлеуметтік, танымдық және практикалық 

маңыздылығын ашуға, назар аударылды. Этнобҧйымның кӛркемдік ерекшеліктері туралы 

білімді оқыту ҥдерісінде келесі әдістер қолданылды: ауызша (әңгіме, әңгіме-дәріс, 

баяндама, нҧсқаулық, кеңестер), иллюстрациялық (суреттер, техникалық оқу қҧралдарын 

кӛрсету, табиғи объектілер мен жасанды материалдар, әдістемелік кестелер және т.б.), 

практикалық (жаттығулар, этнобҧйым бойынша жобаны қҧру, бҧйым мен оның  кӛркем 

безендіруді жобалау, шығармашылық жҧмыстар және т.б.), сонымен қатар оқытудағы  

инновациялық технологияны қолдану: проблемалық оқыту, этнобҧйым кӛркемдігін ӛлшеу 

және т.б.  дамыта оқыту әдістері меңгерілді. «Этнобҧйымдар» бағдарламасы жасалып 

бекітілді. Біздің жағдайымызда этнобҧйымның кӛркемдік-ӛлшемдері: форма талдау, 

ӛнімдердің эргономикасын талдау, тҥстерді талдау, этнодизайнер шеберлігін талдау және 

т.б. бірліктері алынды. «Этнобҧйымдар» таңдау курсы мазмҧнының тақырыптары 

этнодизайнның – тҥрлерін анықтауға  арналды. Бҧл студенттердің таным кӛкжиегін 

кеңейтуге  теориялық білімдерін толықтыруға этнобҧйымдардың кӛркемдік ӛлшемдерін 

айқындау дағдыларын арттыруға мҥмкіндік берді. [9. 54 б.]. 

        Топта сабақтар ӛткізу барысында жеке жҧмыс әдістері, жеке топ, топтық, ҧжымдық 

әдістер қолданылды. Осы пән бойынша сабақтарды ӛткізу әдістемесі кезең-кезеңмен 

ҧйымдастырылды (1 - тапсырмаларды тҥсіндіру, 2 - жҧмыс орнын дайындау, 3 - 

материалмен жҧмыс, 4 - мектеп сахнасына дизайн жобасын дайындау, 5 - нәтижені 

кӛркемдік және ӛлшеу бағалау). Курс аясында шеберлермен кездесу ҧйымдастырылды, 
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«Этнодизайн және этнодизайнер» және «Этнодизайнерлік жобалау», «Этнодизайн және 

инновация» және «Этноҧйымдар эргономикасы» тақырыптары бойынша пікірталастар 

ҧйымдастырылды. Студенттер этнодизайн жарыстарына қатысты. Қолӛнер мҧражайына 

саяхаттар ҧйымдастырылды. «Оқу-әдістемелік кешенді» тиімді жҥзеге асыру мақсатында 

студенттерге арналған «Этнобҧйымдар» арнайы курсының мазмҧнын қҧрастырдық және 

бекіттік. Арнайы курс 30 академиялық сағатқа есептелген, оның 10 сағаты дәрістер, 20 

сағаты практикалық сабақтар. Бҧл курс мҧғалімдеріне сабақтарды тиімді ӛткізуге, 

студенттерге білім, дағды және сценография дағдылары саласындағы материалдарды 

тиімді ҥйренуге мҥмкіндік берді. Студенттер  педагогикалық практика кезінде 

оқушылармен жҧмыс жасауға және оларға эстетикалық тәрбие беруге тек сабақ кезінде 

ғана емес, сонымен қатар студияда, мектептегі ҥйірме сабақтарында мҥмкіндік алды. 

Қайталанған сауалнамалар негізінде эксперименттік жҧмыстың соңғы кезеңінде 

этнодизайн кӛмегімен студенттердің этнобҧйымның кӛркемдік ӛлшеу дағдыларын 

қалыптастыру деңгейі анықталады. Нәтижелер мотивациялық, ақпараттық, эмоционалды-

бағалаушы, белсенділігі жоғары компоненттердің қалыптасуы бекітілген ӛлшемге сәйкес 

жҥзеге асырылды. Студенттердің этнобҧйымның кӛркемдігін ӛлшеу дағдыларын 

қалыптасуын анықтау мақсатында эксперимент қалыптастыру барысында 3 бақылау 

ӛткізілді. Тәжірибелік топтарда келесі ӛзгерістер байқалды: бастапқы байқаудың 

нәтижелері: тӛменгі деңгей - 36%, орташа деңгей - 56%, жоғары деңгей - 8%. Ақтық 

сынақтың нәтижелері мынаны  кӛрсетті: тӛменгі деңгей - 0%, орташа деңгей - 36%, 

жоғары деңгей - 64%. Біздің зерттеуіміз, қойылған міндеттерді шешу және эксперименттік 

жҧмыстың нәтижелері этнобҧйымдардың кӛркемдік ӛлшемдерін айқындау әдістемесінің 

тиімділігін, ӛнертану саласында қолдана отырып студенттердің этнобҧйымның кӛркемдік 

ӛлшемдерін танудың ҧсынылған моделінің дҧрыстығын дәлелдеді. Бҧл бізге зерттеу 

бойынша қорытындылар жасауға мҥмкіндік береді. 

Қорытынды. Ӛнертану саласындағы этнобҧйым туралы ой пікірлер мен 

тәжірибелерді сараптау  нәтижелегі бізге, этнодизайн - ҧлттық қолданбалы ӛнерге 

негізделген, жаңа технологияларды қолдану арқылы заманауи сҧраныстағы бҧйымдарды 

жасауға бағытталған жобалау нәтижелері деп анықтауға мҥмкіндік берді. 

Этнобҧйымдардың кӛркемдік ӛлшемдеріне: пішін қҧрылымы, тҥрі мен тҥс, материалы, 

безендірілуі, шебердің шеберлігі т.б. бірліктер алынды. Этнобҧйымның кеңістіктік 

ӛлшемдеріне: ені, ҧзындығы, тереңдігі, эргономикасы, тасымалданушылығы бірліктерімен 

сипатталады. Этнобҧйымдардың пішіндік қҧрылымына байланысты кӛлемді және 

кӛлемсіз, жазық бетіне бейнелеу және кӛлемді бейнелеу болып бӛлінеді.  Этнодизайн 

арқылы студенттерді кӛркемдік талдауға даярлау – бҧл тҥптеп келгенде болашақ 

мҧғалімдерді ӛнер арқылы оқушыларға кӛркемдік білім беруге даярлау болып табылады. 

Біз алтынмен безендірген киім жасаған,  кезінде сәулет ӛнерінің озық ҥлгісі Ясауи 

кесенесін Тҥркістанда тҧрғызған, әлем таныған тайказанды Карнақ мекенінде қҧйған, 

қҧны жҥз жылқыға тҧратын  сәукеле жасағап, ҧзатылатын қызына кигізген   шебер-

бабалар ҧрпағы екенімізді мақтан етеміз. Осы кӛркемдік дәстҥрді заманауи талаптарға сай 

жаңғырту, келешек ҧрпаққа жеткізу біздің борышымыз. Қазіргі кезде ата - баба салт- 

дәстҥрін жаңғыртып, жас ҧрпаққа ҧлттық қҧндылықтар арқылы тәрбие беруде этнодизайн 

мҥмкіндіктері мол. Этнодизайн заманауи ӛнер.  ХХ1 ғасыр ӛнері. Елімізде туризм саласын 

дамытуға ҥлес қосатын ӛнер. Әлемдік ӛркениет аумағында ҧлттың келбетін даралап  

кӛрсететін ӛнер. 
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Аннотация: Вданной статье раскрывается этнодизайн как особого средство в 

пространственно-визуальном виде искуства и критериев художественно- пространственного 

измерение  казахских  этноизделий: ковер, текемет, гобелен, сырмак, кесте и тематическая 

орнаментальная композиция; рассмотривается методы разделения изделий этнодизайна на 

обьемные и проские предметы; определена понятия об измерения обьекта красоты: форма, 

композиция, колористика, орнамент, техники выполнения, украшения изделий, декорация; 

раскрита методы пространственного измерения этноизделий с учетом его специфики: архаичность, 

народность, функциональность, эргономичность, материальность, транспортабельность; 

особенности этнодизайна уточняется: упоминанием архитептических элементов, соблюдением 

традиции народного прикладного искусства, применением новых технологии, использованием  

принципов проектирования дизайнерской деятельности. Ключевые слова: этнодизайн, 

художественное измерение, пространственное измерение, композиция,  колористика,  техника 

выполнение, украшение. 
Abstract: This article reveals ethnic design as a special tool in the spatial and visual form of art 

and criteria for the artistic and spatial dimension of Kazakh ethnic products: carpet, tememet, tapestry, 

syrmak, keste and thematic ornamental composition; the methods of dividing ethno-design products into 

bulky and common items are considered; the concepts of measuring the object of beauty are defined: 



«QAZAQTANÝ» respýblıkalyq gylymı jýrnaly 2(6) nómer 2020 jyl,maýsym 

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал 2(6) номер2020 год, июнь 

«QAZAQTANÝ» republican scientific journal 2(6) number 2020 year, june 

 

211 

 

 

form, composition, color, ornament, execution techniques, product decoration, decoration; the methods of 

spatial measurement of ethnic items taking into account its specifics are described: archaism, nationality, 

functionality, materiality, transportability; Ethnodesign features are specified: by mentioning architeptic 

elements, observing the tradition of folk applied art, using new technologies, using the principles of 

designing design activities. Key words: ethnodesign, art dimension, spatial dimension, composition, 

color, technique, decoratio 

 

 

 

ӘОЖ. 745 

Тӛребаев Б.П. 

аға оқытушы, М. Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

ТҤРЛІ ТҤСТЕР ҚАЗАҚ ХАЛҚЫ МӘДЕНИЕТІНДЕ: 

ДӘСТҤРЛІ  ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ КИІМДЕР ДИЗАЙНЫНДАҒЫ ТҤСТЕР 

 
 Тҥйін: Мақала қазақ халқының дәстҥрлі және заманауи киімдері дизайнындағы тҥрлі тҥстерге 

арналған. Ӛткен уақыттарда әр тҥрлі жастағы қазақ әйелдерінің қандай тҥстегі киімдер киіп жҥру 

дәстҥрі жәнеқандай тҥстердің қандай адамдарға жарасатыны, ежелгі тҥркітілдес кӛшпенділер 

қандай тҥсті ерекше бағалағаны туралы жазылған. Сонымен қатармақалада заманауи әйелдер 

сәніндегі тҥстердің сан алуандығы: жҧмсақ раушан тҥс пен бозарған сарыдан бастап, қызыл,  қара,  

кӛк, лаванда тҥстердің жарқын ӛңдерін және қымбатбағалы және жартылай қымбатбағалы тастар 

мен металдар реңдері, заманауи гардероб қорының негізгісі – ақ тҥстің жәнезаманауи қазақ 

дизайнерлерінің жаңа топтамаларында кӛпқырлы болып табылатын қара тҥстің тартымдылығы 

мен оларды ӛз шығармасында сәтті пайдалануы, табиғатта кӛріксіз тҥстің болмайтыны, әр 

халықтың, әр адамның әрбір тҥске ӛз таңдауы бар екені, оларды ӛзара ҥйлестіре білу керек екені, 

тҥс таңдауының сән   тенденциясы ықпалымен уақытша ӛзгеріске тҥсіп тҧратынытуралы 

баяндалған. 

 Кілттік сӛздер: классикалық стиль, Prince& princess of the Universe, дискриминациялаушы тҥстік 

бӛлу, тҥс гаммалары, Kazakhstan Fashion Week, Ҧлы дала қыздары, экстраверттер тҥсі, «ақ қарға»  

бильбордтар,Прет-а-порте циклдік қҧбылыс.   

 

 Дәстҥрге сай балалар киіміне классикалық: кӛгілдір және раушан тҥстер таңдалынады, 

әдетте ҧл бала ҥшін – кӛгілдір, қыз бала ҥшін – раушан тҥс. Осы тҧста мынадай бір 

қызықты жай еріксіз еске тҥсіріп езу тарттырады: әлдебір Италия азаматының әйелі 

Алматы қаласындағы перзентханада ҧл баланы ӛмірге әкеледі. Тап осы сәтте кӛгілдір 

тҥсті балаларға арналған шағын кӛрпелер таусылып қалса бола ма, сонымен медбикелер 

жаңа туған нәрестені раушан тҥсті кӛрпешемен орауға мәжбҥр болады. Бҧл – 

қазақстандықтар тҧрмысындағы әдеттегі шаруа, бірақ европалықтар ҥшін емес.  Бақытты 

әкенің ӛз  фейсбугіне ендірген нәрестесі суретіне қарап, осы «дҧрыс емес тҥсті» кӛріп 

таңғалған Италиядағы достары Қазақстан ӛзінің дамуы жолында сеніммен алға қадам 

басқан жас мемлекет, себебі «бҧл елде адам жынысын дискриминациялаушы тҥстік бӛлу 

дегеніңіз – атымен жоқ» деген тҥсінікпен, біздер ҥшін осындай тосын жағымды шешімге 

келді. 

  Интервью алу ҥшін келісілген уақытта «Гәухар» тігін фабрикасына келген 

журналистка Ирина Притула, сауда залындағы қатарласа ілінген тереңделген кӛк тҥсті 

жаңа мектеп формасы ҥлгілеріне: юбкалар, пиджактар және шалбарларға сҥйсіне 

қарағанын жасыра алмады. ҚР білім және ғылым министрінің 2016 жылдың қаңтар 

айында  бекіткен бҧйрығындағы мектеп формасы ҥлгісінде 1 қыркҥйек кҥні балалардың 

мектепке қалай киініп баруына қойылған талаптар нақты жазылған. Бҧл оның мектеп 

формасына міндеттелген екінші пунктінде былай деп кӛрсетілген: мектеп формасы зиялы 

тәлім-тәрбиеге сай, пішіні ғана емес, сонымен қатар оның тҥсі де классикалық стильде 

болуы шарт: ҧстамды, тҥс гаммасы – біркелкі. Ондағы кӛңіл шалғытпайтындай тыныш 
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тҥрде  қатарласқан ӛңдер саны ҥшеуден артық  болмауы тиіс. 

  Сондай ақ ҧлттық киім тҥсі оны киетін адамның жасына да байланысты.  XVII 

ғасырдың 60-70 ші жылдарында Орталық Азия халықтары костюмінде ҥнді сәнінің тереңдеп 

енгені байқалды. Ҥнді ӛрнекті маталарында ашық тҥстегі  лотостар, гвоздика, бәйшешек және 

анар гҥлдері суреттерін кӛруге болатын. Әрине, әрқашанда ең әдемі және кӛптҥсті 

киімдерді жастар киіп жҥрді. Мысалы, қазақ әйелдерінің жас буыны  орта жастағылар мен 

егде тартқандарға қарағанда, әлдеқайда ашық тҥсті қамзолдар киіп жҥру дәстҥрлі еді. 

Қазіргі таңда сәнді киінетін аруларымыздың бәрі де кҥңгірттенген тҧйық тҥсті киім киіп 

жҥруді хош кӛреді деп айтуға болмайды[1]. Ҧлы дала қыз-келіншектері арасында кең 

таралған,  ӛмірге жақсы ниетпен, сеніммен және қуанышпен қарау символы болып 

табылатын қаныққан ашық тҥсті кӛйлектерәлі де уақыттан қалған жоқ. АҚШтан Алматыға 

ҧшып келген фотограф-саяхатшы Эль Мулярчиктің, – «Әуежайдан қалаға бет 

алғанымызда кӛше қапталында кӛптеген сҧлу кісілерді кӛрдік, бізді таңдандырғаны – ол 

емес, олардың ашық тҥсте киінгендері» деген сӛзін есімізден шығарғымыз келмейді. 

Костюм тҥстің ӛзіне тән ерекшеліктерін қайталап кӛрсетеді, кӛпшіліктің пікірінше: 

адамдардың кӛбіне жасыл тҥс жараса бермейді – бҧндай ҧғымға негіз жоқ,  әрбір адамның 

ӛзіне тиісті реңін ӛзі таңдай білуі керек. Жасылдың барлық кӛрінісі: салат және шиша 

тҥстен бастап, қылқан жапырақтың кҥңгірт тҥсіне дейін жирен шашты аруларға 

жарасымды болатынына кҥман келтірмесе болады. Ақсары әйелдер ҥшін ӛз кӛркіне сай 

келетін жасылдың ӛте нәзік ӛңдерін таңдаған жӛн. Ал кобальт тҥсті кӛк кӛйлекті бәріне 

жарасады десек теболады. Салқын кӛк тҥс адамдардың жарқын шашы және кӛк 

кӛздерімен жақсы ҥйлесімге тҥседі. Біздің арамызда да осындай кісілер аз емес, 

қазақтарда да баршылық. Қанша дегенмен Қазақстан тҧрғындарының кӛпшілігі бидай 

ӛңді, қара торы, қара шашты және қара немесе қойкӛзді.Олар келбетіне жылылау реңдегі 

тҥстер жақсы жарасым табатын секілді, мәселен, кҥңгірт-жасыл.Бҧған дәлел де бар: ӛткен 

кеңес уақытында ӛз денесінің табиғи тҥсімен жақсы ҥйлесетінін ішкі жан-дҥниесімен 

сезінген қазақтар, (ер кісілер) дәл осы тҥсті  фетрлі шляпа киіп жҥруді жӛн санаған. 

Біздің кезіміздегі әйелдер сәнінде ӛте кӛп тҥстер сан алуандығын – жҧмсақ раушан 

тҥс пен бозарған сарыдан бастап, қызыл,  қара,  кӛк, лаванда тҥстердің жарқын ӛңдерін, 

сонымен қатар қымбатбағалы және жартылай қымбатбағалы тастар мен металдар реңдерін 

кӛруге болады. 

Қазақстандық киім дизайнері Әсел Әбдрахманова қыздарға ӛз гардеробының кӛркін 

нәзік-раушан, алқызыл, қанық зҥмрет тҥстермен кӛтеруге кеңес береді, – «Міне осы тҥс 

гаммалары қыздар кӛңілінен шығып қана қоймай, жігіттер кӛңілін де аулап, мойнын 

бҧруға мәжҥр етеді» дейді жас сәнгер. 

 Жасыл асыл тастар тҥсіндегі кӛйлектер кҥнделікті кӛріп жҥргендеріміздей емес, 

мҥлдем ӛзгеше, оларшын мәніндекӛпшіліктің назарын ӛзіне аударып, баурап алады. 

Мысал ҥшін, 2015 жылы Ақордаға 8 наурыз мерекесі қҧрметіне арналған президент 

қабылдауына бокстан әлем жеңімпазы (бҥгінде екі мәрте) Назым Қызайбай шақырылды. 

Зумрет тҥсті кешкі кӛйлек киіп келген, ол журналистер қауымына естен кетпестей әсер 

қалдырды. 

Әл Ыдырыси бҧрынғы уақыттарда «қызыл тҥсті жібек матадан тігілген киімдер тек 

қана атақты адамдарға тиісті» болғанын атап ӛткен. Оңтҥстік Қазақстан облыстық 

ӛлкетану мҧражайында қазақ ҧлттық бас киімдерінің бірі – қыз бала бӛрігін кӛріп, 

тамашалауға болады. Бҧл бӛріктің материалына, сәндік әшекейіне ғана емес, сонымен 

қатар оның тҥсіне де қарап бас киім иесінің сол замандағы дәулетті жанҧядан шыққанын 

байқауға болады.  Бӛрік тӛбесі қызыл тҥсті қыжым (басқаша аты масаты) матадан  

тігілген.Еске салған жӛн, қызыл тҥсті маталар Орталық Азия халықтарындағы дәстҥр 

бойынша  қыз-келіншектер ғана емес, сонымен қатар ҧл балалар киіміне де 

пайдаланылған. 
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Ежелгі тҥркітілдес кӛшпенділер қызыл тҥсті ерекше бағалаған. Қыр қызғалдағының 

қырмызы тҥсі – Ҧлы дала қыздары кӛйлектері ҥшін ең ҧнамды ӛң ретінде ел есінде 

сақталған.  Бҧл – қазақ халық мәтелінде «Қыздың кӛзі қызылда» деген сӛзбен қамтып 

кӛрсетілген. Қазақ қыздарының бҧл таңдаулы таңсық тҥсі ӛткен кҥндер тасасында қалып 

қойған жоқ. Бҧның дәлелі: тоғыз жасар алматылық қыз Э. Каражанова Мәскеуде ӛткен 

Prince& princess of the Universe 2016 халықаралық беделді фестивальде жеңіс тҧғырына 

кӛтерілді. Әсіресе оның сахна тӛрінде ашық қызыл тҥстегі қазақ ҧлттық киімімен кӛрінуі 

сәнқҧмар қауым кӛңілінен шығып, тиісті жоғары бағасын алды. 

Бҥгінде қызыл – экстраверттер тҥсі деп аталынады. Себебі ол ӛте ықпалды, батыл 

және кӛзге тез тҥседі. Ӛзінің шығармашылық қызметіне40 жыл толуын атап ӛткен, ӛзінің 

концерттік қойылымына қазақ эстрадасының примадоннасы Роза Рымбаева кӛрермендер 

алдына алқызыл кӛйлекпен шыққаны ел есінде, – ол бекерден-бекер емес. Бильбордтарда 

атақты әншіге бҧл кӛйлекті Дарига Назарбаева тарту еткен. Оның сән әлемінің орталығы – 

Парижде тігілгенін де еске салу артықтық етпейді. 

Шымкенттік он тоғыз жасар сәнгер Ару Надырла туған халқының ҥйлену тойы 

дәстҥріне айрықша кӛңіл аударды, әрбір қыз ӛзінің болашақ келіншек екенін, соған 

арналатын салтанатты кҥнді кҥн санап  кҥтіп жҥргенін ешкімнен жасырмаса керек. Ол 

алғашқы топтамасын тҧрмыс қҧру  ниетіндегі жастарға арнады. Таңдай қағып, 

тамсандыратын  алқызыл барқыттан тігілген сәнді де, стильді етіп  жасаған Арудың 

ҧлттық кӛйлегі модель тҧлғасын ерекше тартымдылыққа тҥсірумен ғана шектелмей, оны 

ғажайып ертегілердегі айдай сҧлу-кейіпкерді еске тҥсіреді. 

Шымбҧлақта ӛткен «Бҧл махаббат» фотосессиясының шығарамашылық жобасында 

Қазақстан примадоннасы Роза Рымбаеваның ҧлы Әли Окапов және радиожҥргізуші Назым 

Ғаділбек жас жҧбайлар рӛлін ойнады. Әлидің «келіншегіне» керемет ҥлгідегі раушан тҥсті 

неке кӛйлегін кигізді. Жалпы айтқанда,тҥсірілім романтикалық, нәзік, тамаша бір  кӛркем 

кӛрінісімен есте қаларлықтай болды. 

Ақ тҥс заманауи гардероб қорының негізгісі болып табылады. Тіпті сән әлемі оның 

орнына басқа тҥстерді қабылдаған кҥннің ӛзінде де, ақ тҥс ӛзінің тартымдылығын 

жоғалтпайды, ол қара және кҥңгірт-кӛк тҥстер сияқты басты тҥс болып қала береді 

Әлемдік сән астанасы Парижде ӛткен Прет-а-порте апталығында жас қазақстандық 

дизайнер Аяжан Жаксыбай ӛзінің «кӛктем-жаз-2014» апталығында «Ақ тҥстің әсемдігі» 

атты ӛзінің топтамасындағы әртҥрлі ақша қардай әппақ қаныққан ақтан бастап, ақтың қою 

қаймақ тҥсі реңдерімен орындалған қыз-келіншектер киімдері кӛрермендер жҥрегін 

жаулап алды.  Киімдегі ӛрнектер «ақ беткейіндегі ақ» айрықша эстетикалық 

толықтырылуы және  образдық тереңдігімен ерешеленеді. Ресей әртісі  Равшана Куркова 

Сочиде ӛткен «Кинотавр» фестивалының жабылу салтанатына қызыл кілем ҥстінде жҥріп 

ӛту ҥшін, Aika Alemi атты қазақстандық брендтен ҧлттық нақышпен ӛрнектелген  әппақ 

кӛйлекті таңдап алды (сурет 1). Ауқымды ӛрнек ӛз  тҥсіне сай тҥс фонында ӛте ҧстамды 

кӛрініс тапты. Және әйел затына тән нәзік стильдегі бҧл кӛйлек әйгілі әртіске керемет  

жарасып тҧрды. 
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Сурет 1. Ҧлттық нақыштағы бҧл ақ кӛйлек әйгілі әртіске керемет  жарасып тҧрды. 

 

Халықтар тҧрмысындағыдәстҥрге ҥйлену тойының ақ тҥсті арнайы кӛйлегін 

ағылшын ханшайымы Виктория ендірді. Ол ӛзінің ҥйлену тойы кӛйлегі ҥшін тазалық пен 

пәктік символы – ақ тҥсті пайдаланды. Алайда астрологтар бҧндай салтанатқа  кӛйлектің 

ақ тҥсінен бас тартып,  қызылдың пайдасына шешуді ҧсынады. Бҧны бекерге шығаруға 

болмайды: әлемнің кӛптеген елдерінде ҥйлену тойлары салтанатына қызыл тҥстер 

пайдаланылу салты қалыптасқан, себебі оларда бҧл тҥс болашақ жанҧя тҧрмысы ізгілігін 

алдын-ала кӛрсетеді деген сенім бар. Ҥндістан халқының дәстҥрі бойынша келіншектер 

алқызыл тҥсті сари киіп немесе қызыл шарф (чунари) жамылып жҥреді. Ӛз ҥйлену 

тойларына қызыл кӛйлекті ҥнділік және қытайлық қыздар ғана кимеген, ілгеріде қазақ 

қыздары  тҧрмысқа шығатын болса, кҥтілген тойға, әлбетте, пішіні қазіргі заман халатына 

ҧқсап кететін кӛйлекке қыр қызғалдағы тҥсін жиі қолданған. Қызыл тҥс келіншек кӛйлегі 

ҥшін шынында да – керемет. Олардың теңдесі жоқ, бҧндай тамаша тҥстегі кӛйлек киіп 

жҥруі – тойдан кейін де ҧзақ уақытқа жалғасатыны халық дәстҥріне қарсы болмаған. 

Жас дизайнер Нҧрқыз Тасыбаеваның әйелдер киімі жаңа  топтамасын жасаудағы 

бояулар араласуы ҥдерісінен толықтай бас тартуына суретші-сәнгерлердің жаңа ғасырдағы 

топтамаларында кӛпқырлы болып табылатын қара тҥсті пайдалану – ҧтымды шешім деген 

тҧжырымы себеп болды (сурет 2). Дизайнер Айнур Тҧрысбек қазақстандық қыздарға 

ӛзінің Францияда толағай табысқа жеткізген ӛзінің әйелдер киімі топтамасын кӛрсетті. 

Солардың арасынан қара тҥсті табиғи теріден тігілген жартылай мӛлдір жҧқа кӛйлектерді 

айрықша атап ӛткен жӛн.  
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     Сурет 2. Киімде кӛпқырлы болып табылатын қара тҥсті пайдалану – ҧтымды шешім. 

 

  Kazakhstan Fashion Week кӛктем-жаз – 2017 сән апталығына Жарқын Баймаханов 

«Кҥңгірт қиял» топтамасын осындай кӛңіл-кҥйге салынып трикотаж кездемесі мен басқа 

да әртҥрлі маталардан тігіп сәтті орындады. Бҧл топтамадағы тҥс гаммасында алтын-кҥміс 

ҧнтақтары себілгендей кӛріністегі қараның теңбілденген барлық реңдері орын алды. 

Қазақстанның сән апталығында әйгілі кутьюре Найль Байкҥшіков тағыда қатты 

таңғалдырды. Әйел затының назды қимыл әсемдігі мен сҧлулығына шабыттанған ол, қара 

тҥске деген ӛзінің шынайы таңдауын білдірді. Найльдің ерекше тҥрде пішілген қара 

кӛйлегі кӛптеген қыз-келіншектерге ҧнады. Шынында да бҧндай кӛйлек қандай әйелді 

болса да сҧңғақ бойлы, сымбатты аруға айналдыра алатынына кҥман келтіруге болмайтын 

еді[2]. 

Заманауи келіншектердің ӛмір кӛшін бастаушылары неке сарайына дәстҥрге сай ақ емес, 

керісінше, кӛмірдей шымқай қара тҥсті кӛйлекте келуге қымсынбайды, олар ҥшін «ақ 

қарға»  болудан сақтану қажет емес. «Астрология келіншектер кӛйлегі ҥшін қызыл тҥс 

сияқты, қараны да қҧп кӛреді», – дейді қазақстандық экстрасенс Ольга Калимуллаева. 

Ашық тҥсті бояулар батыл алға шығатын және таңдай қағып тамсандыратын 

ҥйлесімдер ғана болып танылмайды, сонымен қатар олар  айқын контрастты, заманауи деп 

саналмайтын сән тенденциясының ӛзіне тән ӛзгешеліктерін мҥлдем  білдірмейді. Бҥкіл 

ғасыр бойында Ҧлы даланың халық шеберлері қазақ костюмдерін безендіру ҥдерісінде 

ӛмір шаттығы мерекесі мен сҧлулық салтанаты кӛрінісін нақтылай жҥзеге асырды. Ал 

оларды шабыттандырған – табиғат-ананың қҧлпырған ашық-жарқын арайлы тҥстері. 

Бҥгінде отандық киім дизайнерлері Қазақстан табиғатына тән тҥстік араласудың барлық 

палитрасын ашық тҥсті принттер кӛмегі арқылы кӛрсетуде. Атап айтқанда, зҥмрет тҥсті 

жайлау шалғыны мен алқызыл қызғалдақтардың алаулаған жалыны әйгілі қазақстандық 

сәнгер Кәмила Қҧрбанидің киімдері топтамасында тамаша кӛрініс тапқан. Бҧл 

ҥйлесімдерде  әртҥрлі кӛлемдегі тҥстердің пропорциясы қатаң сақталған. Әрбір тҥстің 

орналасқан тҧсын дҧрыс анықтау – костюм бӛлігінің психологиялық жҧмыс ауқымына  
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байланысты. Тҥстегіқисынжәне тҥсті ӛз орындарына жайластыру –  шиеленіс пен 

акценттіталап ететін, қарапайым тҥрдегі ырғақты қайталану ансамблімән-мағынасын 

біріктіреді. 

Жалпы айтқанда, тҥстердің жаманы жоқ – бәрі де жақсы.Дегенмен әр халықтың, әр 

адамның тҥске деген ӛз таңдауы бар.Оларды басқа тҥстермен сауатты тҥрде ҥйлестіре білу 

керек. Бірақта   тҥс   таңдауы   сән    тенденциясы   ықпалымен уақытша ӛзгеріске тҥсіп 

тҧрады. Бҧл заңдылықты естен шығармау керек.  Сән – циклдік (қандай да бір уақыт 

аралығында орындалатын істер жиынтығы) қҧбылыс.  Бҥгінде тҥстердің маусымға 

байланысты бір бағытқа  топталатыны кӛпшілікке мәлім. Тҥстік тҥрлер  «қыс– жаз – кҥз – 

кӛктем» принципі бойынша бӛлінеді. Сән революционері Поль Пуаре ӛз кӛрсетілімін 

әрбір келе жатқан маусымға дәл осылайша дайындады[3]. Ӛз жаңалықтарымен әрбір 

маусымға ӛзгеріс енгізу арқылы уақытқа сай ҧштастыратын сән индустриясындағы, бҧл 

дәстҥр осы кҥнге дейін жалғасын табуда. 
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4. Найденова Н., Трубецкова И. «Мода, цвет, стиль», Москва: «Эксмо» 2012. 83 с. 

Аннотация: Статья посвящена цвету в дизайне традиционной и современной одежды 

казахского народа. В статье изложены традиционно- используемые цвета одежды казахских 

женщин и детей разного возраста. Выбор цвета в зависимости от возраста и предпочтения в 

колористике древних тюркоязычных кочевников , в том числе и казахов. В  современной женской 

моде можно встретить огромное разнообразие цветов: от мягких розовых и бледно-желтых до 

ярких красных, чѐрных, синих, лавандовых тонов, а также оттенки драгоценных, полудрагоценных 

камней и металлов. Идеальность решения для современной женщины базового цвета в  

современном гардеробе- белый, создающий особый комфорт. Всѐ больше современных дизайнеров 

одежды отдают предпочтение чѐрному цвету, так как считают, беспроигрышным вариантом, 

использование этого цвета в костюме.Нет в природе плохих цветов. У каждого народа, у каждого 

человека есть свои предпочтительные цвета и их надо уметь сочетать с другими цветами. 

Abstract:ThearticleisdevotedtocolorinthedesignoftraditionalandmodernclothesoftheKazakhpeople. 

Thearticlesets out the traditionally used colors of clothing of Kazakh women and children of different 

ages. Color choice depending on age and color preferences of ancient Turkic-speaking nomads, including 

Kazakhs. In modern women's fashion, you can find a huge variety of colors: from soft pink and pale 

yellow to bright red, black, blue, lavender tones, as well as shades of precious, semiprecious stones and 

metals. The ideal solution for a modern woman of basic color in a modern wardrobe is white, creating 

special comfort. More and more modern clothing designers prefer black, as they consider it a best way to 

use this color in a suit . It is not in the wild of bad colors. At every people, everybody have the preferable 

colors and them it is necessary to be able to combine with other colors. 
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